Bestyrelsesmøde hos Inger d. 13/11 2019

Alle var til stede på nær Lars Kilhof, der var syg.

1. Meddelelser fra formanden:
Brønden på Kløvervej er blevet etableret, og den fungerer. Mht. brønden på Vårgyvelvej 23 har
Jørgen talt med Carsten Holk, og Jørgen har fortalt, at vi har fået et tilbud på ca. 70.000 kr., hvilket
vi ikke ønsker at bruge på at etablere en ny brønd. Carsten ville selv prøve at indhente nogle tilbud,
men Jørgen har ikke hørt noget endnu. Alternativt sløjfer vi brønden, idet det er en flad vej.
Ifølge Lars Kilhof skulle gartneren været kommet i denne uge for at udskifte de døde buske og
træer på Engvej, men Jørgen har ikke hørt fra Lars, om gartneren har været der.
Der er ikke etableret hajtænder for enden af Klintegårdsvej ud mod Kløvervej, og kommunen vil
ikke etablere dem, da det koster penge. Vi overvejer, om vi selv vil bruge pengene på at få lavet
hajtænder, da vi vurderer, at det er et farligt kryds.

2. Meddelelser fra kassereren:
Forbrugsopgørelsen gennemgået uden bemærkninger.

3. Nyheder fra vejudvalget
Reparationerne er lavet, og det ser pt. fint ud.

4. Nyheder fra strandudvalget
Det forsvundne brofag er fundet og bragt tilbage.
Nogle af beboerne på Klintebakken kunne vist godt være interesseret i at lave de ekstra brofag med
bænke til vores badebro, men Jørgen er ikke helt sikker på, at det kan sættes sammen med vores
bro, for der skal nogle stolper ned i sandet. Kirsten undersøger nærmere.
Jørgen foreslår, at beboerne på Klintebakken får lavet en tegning over broen og et overslag på pris,
og så få det med som et forslag til generalforsamlingen, idet det vil komme til at koste en pose
penge, og det skal godkendes.
Nogle beboere har spurgt Jørgen, om vi har en forsikring mht. legepladsen nede ved stranden, og
Jørgen havde svaret, at det vidste han ikke. Jørgen mente ikke, at vi havde en forsikring på det, og

vi talte om, om vi måske bare kunne sætte et skilt op om at lege på gyngestativet er på eget ansvar.
Michael vil prøve at spørge hos TopDanmark, hvad kutyme er med offentlig tilgængelige
legepladser.

5. Evt.
Mads nævnte, at gadebelysningen flere steder nærmest er forsvundet ind i træer, så man ikke kan
se lyset, og han spurgte, om vi skulle kontakte beboerne for at få dem til at klippe dem. Jørgen
forslog, at de enkelte beboere kontakter elforsyningsselskabet og nævner det, og så vil
elforsyningen tage kontakt til beboerne. Vi har nemlig ikke noget ejerskab over gadebelysningen.

Næste møde hos Michael d. 9/1-20

Tine var referent.

