
 
Bestyrelsesmøde                        
Lørdag den 6. april 2019, kl. 14.00 til 16.00   
mødet afholdes hos: Birte, nr. 136 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 12. januar 2019 
Godkendt 
 

3. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger 
a) Status på opgavelisten 

a. Gennemgang af årshjul for bestyrelsen ved Lars 

b. øvrige punkter se nedenstående 

4. Orientering fra formand  
a) Hjertestarter er nu færdig installeret, der er tegnet forsikring og servicesaftale. 
Der har været afholdt hjertestarter kursus med 16 deltager. 
 
b) Legeplads. Kommunen er rykket igen. 
 
c) Kystbeskyttelse. Avisartikel 25. januar EFP – Karsten Filsø. 
Karsten Filsø har givet tilsagn om at deltage i et møde med bestyrelsen og forklare, hvad der er af 
økonomi fra kommunen 
Formanden kontakter Karsten Filsø mhp deltagelse i bestyrelsesmødet d. 15/6 
 
d) NST sag der startede i august 2018 er afsluttet efter en del samtaler og slut mail i januar 2019  
Jvf. Deklaration om udstykning og adgang m.v.  §5 Der oprettes grundejerforening for området, 
som den til enhver tid værende ejer af ejendommen er forpligtiget til at være medlem af. 
Grundejerforeningen forestår vejvedligeholdelse m.v. 
 
e) Henvendelse om træklipning mod veje. 
Se pkt 6. 
Enhver grundejer er selv forpligtiget til at vedligeholde ud for egen matrikel, så bla. renovation kan 
komme frem uden hindring.  
 
f) Jern fra bunkere. Efter kontakt til Kystdirektoratet har dykkere fjernet jernstrittere i 
torsdag/fredag. Der er ikke fjernet beton og der mangler afmærkninger. 

5. Orientering fra øvrige bestyrelses medlemmer. 
(Emner til fremtidig behandling) 

- Opmærksomhed på muligheden for at ansøge om midler fra Vindmøllefonden 
- På opfordring fra medlem, var der en kort drøftelse om mulige problematikker vedr. 

kommende havvindmøller. Det sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. 
- Bente orienterede om projekt : Ren natur/ Hold Danmark rent. Bente undersøger, om der 

noget i ”vores” område samt de nærmere betingelser for deltagelse før vi tager stilling. 

6. Vejforhold 
a) Gennemgang af vejforhold og møde med vejentreprenør Knud Erik. Der foretages vejhøvling 
inden Påske. 
b) Træbeskæring er foretaget af BG Anlæg i samarbejde med Knud Erik. Der har været 
gennemgang af arbejdet med BG Anlæg da Knud Erik vil fritages herfor 
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Udsættes til 2020 

7. Generalforsamling den 20. juli 2019 
Dagsorden skal udsendes til medlemmerne inden den 1. juli.  
Indbydelse til sommerfest med priser mm ligeledes.  

Ervind forbereder beretning samt indbydelse. 

Der udsendes mail ultimo maj mhp. Indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Disse skal være 
bestyrelsen i hænde senest 1/6-19 jvf §5 

Dagsorden samt indbydelse til sommerfesten udsendes medio juni.  

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jens Erik, Lene og May-Britt. Jens Erik modtager genvalg.  

8. Sommerfest 2019 

 Opgaver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

9. Orientering fra økonomiansvarlig 
a) Generel orientering fra kasserer 
b) Regnskab, status/ budget opfølgning 2018/2019 
BILAG vedlagt 
c) Kontingentbetaling for perioden 1/5 2018 til 30/4 2019 
d) Opkrævning af kontingent for nyt medlemsår 1/5 2019 til 30/4 2020 inden  
     generalforsamlingen (nyt regnskabs- og medlemsår starter 1/5 2019) 

Birte opkræver kontingent for 2019/20 1 maj 

Det blev besluttet at drage fordel af at foreningen har 2 konti i forbindelse med fremtidige 
indbetalinger.  

10. Bevillinger 

11. Kommende aktiviteter 
a) Strandrensning / arbejdsdag Bente 

4/5-19 er der strandrensningsdag, bestyrelsen vil forsøge at koordinere med arbejdsdag 
(branddaskerteamet; rebstiger samt forefaldende) 

 
b) Michael Bramsen i forår EFP 
Har haft en samtale med Michael, som var meget interesseret. Efterfølgende er der sendt ham to 
mail uden resultat. 

afventer 

12. Næste bestyrelsesmøde: Efter planen 15. juni 2019 kl 14-16 hos Lars 

Afbud til dette møde fra May-Britt 

7/4-19 Referent  

May-Britt Stage 


