
    Referat af bestyrelsesmøde den 18. juli
2018

Sted: Afholdt hos Finn Nicolaisen i København.

Deltagere: Robert Ploug, Søren Gregersen, Anni Rigdahl, Bjørn Johannsen, Jan 
Lergard, Hanne Dorthe Mogensen og Finn Nicolaisen

Dagsorden 

Punkt 1: Konstituering af den nye bestyrelse
Punkt 2: Opgaver/emner fra generalforsamlingen
Punkt 3: Status på vedligeholdelse af vejene
Punkt 4: Status på budget/økonomi
Punkt 5: Status på beskæring ved vejene
Punkt 6: Dato for de næste bestyrelsesmøde
Punkt 7: Eventuelt

Referat 

Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen

Formand: Finn Nicolaisen
Næstformand: Robert Ploug
Kasserer: Søren Gregersen
Sekretær: Anni Rigdahl
Medlem: Bjørn Johannsen
Suppleanter: Jan Lergard og Hanne Dorthe Mogensen

Opgavefordeling: 

Webmaster: Birgitte Johannsen
Kontakt til 
Ejendomsmæglere: Søren 
Medlemskartotek: Søren 
Beskæringsudvalg: Bjørn, Jan og Søren

Punkt 2. Opgaver/emner fra generalforsamlingen

Drænsystemet: Der ligger drænrør i en del af foreningens område. Tommy 
Byskov har rejst spørgsmål ved, hvorvidt pumpesystemet bliver ordentligt 
vedligeholdt, hvem der har ansvaret herfor, og hvorvidt der i de kommende år 



kan forudses store udgifter til vedligeholdelse, da systemet efterhånden er 
gammelt. Finn undersøger forholdene med kommunen. 

På generalforsamling blev efterlyst et ”årshjul”. Se punkt 5 for vejsyn.

Punkt 3. Status på vedligeholdelse af vejene

Vore veje har fået nyt grus på i foråret, det overvejes om vi i efteråret skal 
gentage med en ekstra gang grus. Der vil blive foretaget et vejeftersyn i 
efteråret, hvor det besluttes vedr. ekstra grus. Robert kontakter vognmanden, 
som ordnede vejene, for at vi få tilsendt en regning, så grundejerforeningen kan 
få afregnet beløbet.

Der er fremsat ønske om at man kan/skal nedsætte hastigheden på vejene evt. 
ved at etablere bump. Det er usikkert hvordan man får tilladelse til dette, og 
hvordan man etablerer bump på grusveje. Hanne Dorthe undersøger hos Politi 
og kommunen.

Punkt 4. Status på budget/økonomi

Foreningens økonomi vurderes at følge budgettet, men regningen for forårets 
vedligeholdelse af grusvejene er endnu ikke modtaget fra vognmanden, trods 
rykkere. Robert rykker på ny vognmanden. Når regningen er modtaget, tager 
bestyrelsen stilling til årets resterende vejvedligehold. Ligeledes udsendes 
regninger til de medlemmer, for hvem foreningen har foranlediget beskæring af 
deres bevoksning mod vejen. 

Punkt 5. Status på beskæring ved vejene.

Beskæringsudvalg nedsættes, med henblik på at der foretages vejeftersyn to 
gange årlig. Medlemmerne af udvalget er: Søren, Jan og Bjørn
Der er nogle tomme grunde, hvor ejerne ikke klipper rabatten. Det påvirker 
vejens beskaffenhed og linjeføringen, og derfor er Martin Sørensen (der klipper 
foreningens græsarealer) blevet bedt om, at klippe siv og græs på disse 
rabatter til skel. 

Punkt 6. Dato for næste bestyrelsesmøde.

Det tilstræbes at næste bestyrelsesmøde afholdes i oktober eller november. 
Finn laver dooble med en række datoer. Hvis det ikke er muligt at finde en dato 
hvor alle kan deltage fysisk, kan man evt. deltage pr. telefon. 

Punkt 7. Eventuelt.

Festudvalget har indbudt til sommerfest d. 3. august. Invitationen er kun vist i 
Facebook-gruppen, men webmaster anmodes om også at lægge invitationen på 



hjemmesiden. Fiskekonkurrence afholdes i efteråret, og der orienteres om 
arrangementet senere. Til disse to arrangementer kan der ansøges om tilskud 
hos bestyrelsen.

Der har været ejerskifte på Strandmågevej 8. Militæret på Odden holder åbent 
hus den 18. august, invitation er lagt på hjemmesiden.

Det anbefales, at man holder øje med på kommunens hjemmeside i forhold til 
afbrændingsforbud, og holder sig orienteret vedr. eventuelt vandingsforbud.

Referent: Anni Rigdahl Meier


