
Referat fra bestyrelsesmøde den 13.juni 2012.06.16 

Tilstede: 

Birgitte Andersen (ref), Carsten Borchhorst, Finn Nicolaisen, Peter Tinning, Kirsten Grønbæk 

Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Fordeling af ansvarsområder 

3. Mødeplan 

4. Opsamling fra Generalforsamling 2012 

5. Ideer til videre arbejde 

Ad1. Konstituering af bestyrelsen 

Birgitte Andersen – formand  

Finn Nicolaisen – kasserer 

Carsten Borchhorst – næstformand 

Peter Tinning – medlem 

Kirsten Grønbæk – medlem  

 

Ad2. Fordeling af ansvarsområder mellem bestyrelsesmedlemmer 

Udover de faste roller så fordeles flg faste opgaver: 

Vejsyn: Kirsten Grønbæk og Finn Nicolaisen 

Kontakt vedr. græsslåning: Finn Nicolaisen 

Hjemmeside: Finn Nicolaisen 

Kontakt vedr. opretning af veje: Carsten eller Finn??? 

Udsendelse af referat og indkaldelser: aftales – alle giver bidrag hermed 

Kontakt til Forsamlingshuset vedr. generalforsamling: Birgitte Andersen 

 

Repræsentation i Kystudvalget er fortsat: Carsten Borchhorst, Peter Tinning, Birgtte Andersen 

 

Ad3 Mødeplan 



Møde nr 1 – konstituerende møde:  den 13.juni 2012 kl. 17.00-19.00 (afholdt) 

Møde nr 2: den 20.august 2012 kl. 17.00-19.00 

Møde nr. 3: den 4. februar 2013 kl. 17.00-19.00 

Møde nr. 4: den 6. maj 2013 kl. 17.00-19.00 ( forberedelse af dagsorden til generalforsamling) 

Generalforsamling 2013: den 2.juni kl. 10.00-12.00  

Formøde til generalforsamling 2013: den 2.juni kl. 8.30 – 9.30 

 

Ad 4 Opsamling fra generalforsamling 

Referat skal udsendes indenfor 6 uger efter generalforsamlingen. Birgitte Andersen sikrer at referatet 

modtages. Alle bidrager til at trykke og pakke breve. 

Der skal intensiveres således at vi får flere mailadresser til grundejerne. Vil spare både tid og penge. Det 

skal ligeledes drøftes om hjemmesiden kan bruges i forhold til indkaldelse forud for generalforsamling og 

udsendelse af referat efterfølgende. 

Der er flere steder i vores vedtægter at disse ikke er præcise nok. Vedtægterne gennemgås på næste 

bestyrelsesmøde med henblik på at forberede revision heraf på næste generalforsamling. 

På generalforsamling fremkom grundejer med forslag om igangsættelse af undersøgelse vedr. 

genetablering af rev. Det er lykkedes andre steder i Danmark at genetablere rev i samarbejde med 

kommune og EU. Bestyrelsen ser dette som et visionært projekt med stor nytteeffekt, men også et stort 

projekt. Det er langt større end bestyrelsen kan løfte, hvorfor der på næste møde drøftes hvordan et 

forarbejde til nedsættelse af en arbejdsgruppe kan arrangeres. Sigtet er at arbejdsgruppen formelt kan 

nedsættes på næste generalforsamling. 

Ad 5. Ideer til videre drøftelse 

1. Kystsikring – plan for kommende arbejdsgruppe. Kirsten vil afklare Miljøstyrelsens kompetence i en 

sådan sag. 

2. Ændringer i vedtægter – præcisering og modernisering 

3. Badebro – med ralfordring vil der komme flere sten og dermed blive sværere at bade. Carsten 

kommer med oplæg 

4. Bådrampe – ralfodringen gør det sværere at sætte både ud. Kan der etableres mobil bådrampe – og 

kan det tillades? Carsten kontakter Henrik Steinicke i Kystdirektoratet. 

5. Udhængsskabe – kan de anvendes til kommunikation mellem medlemmerne, idet hjemmesiden 

har overtaget mange funktioner fra skabene? Birgitte kommer med oplæg. 

6. Rabatordninger – kan der skaffes flere aftaler? 

  


