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REFERAT   nr. 5 
af bestyrelsesmøde søndag den 20. april 2014 kl. 9.00 hos Ib Palmelund. 
 
Deltagere: Erik Brædder, Ib Palmelund, Kim Urban Christiansen og Bjørn Klinke. 
Deltog ikke: Svend-Erik Nielsen. 
Referent: Ib Palmelund. 
 
 

1.  Underskrift af mødereferat fra den 23. februar 2014. 
        Referatet underskrevet uden bemærkninger. 
 
 

2.   Ny kasserer: 
       a.  Kasserer Svend-Erik Nielsen er udtrådt af bestyrelsen pr. 31/3 2014.  
        Bestyrelsen udtrykte sin tak til Svend-Erik for et lovende stykke arbejde som kasserer. Udtrædelsen taget til   

efterretning. 
 

        b.  Valg af ny kasserer. 
          Bestyrelsen havde ikke fundet en kandidat som kasserer til en ekstraordinær generalforsamling nu. 
          Bestyrelsen fandt, at et valg af en ny kasserer var mere optimal på den ordinære generalforsamling den 3/8  
          2014 (et bedre tidspunkt med flere deltagere). Vi vil efterlyse en ny kasserer via forårsbrev samt i et opråb til 
          medlemmerne herom. 
          Bestyrelsen vedtog at tilknytte foreningens tidligere kasserer Erik Buch Nielsen, nr. 31, som fungerende 
          kasserer frem til generalforsamlingen den 3. august 2014.  
          Det betyder, at først valgte bestyrelsessuppleant Kåre Sletved, nr. 42, omgående er indtrådt i bestyrelsen. 
 
 

3.  Økonomiske forhold (budgetopfølgning). 
         Formanden  oplyste, at der indestod 84.000 kr. på foreningskontoen og 180.000 kr. på reservefondens konto.      
      Der forelå ingen aktuel råbalance. Der er endnu ikke afholdt større uforudsete udgifter. 

Bestyrelsen vedtog at regninger skulle attesteres af formanden. Regninger fra formanden skal dog attesteres 
af næstformand og i dennes fravær af sekretær. 
Fuldmagt og/eller hævekort til foreningens bankkonti til den fungerende kasserer afleveres snarest i vores 
bank. 
 
 

4.  Vedligeholdelse af veje: 
        a. Trafiksikker løsning i vejkrydset: 
         Andelsforeningen Strandgården havde holdt møde om sagen. Strandgården udtaler, at de ikke har behov for  
         "aktionen", men de vil "tillade"  
                       at det store træ og ca. 24 meter mirabellehegn fældes, 
                       at der i stedet plantes spireahæk et aftalt stykke inde på Strandgårdens grund, 
                       at udgifter hertil som udgangspunkt ikke dækkes af Strandgården. 
         Bestyrelsen besluttede, at arbejde videre i dette spor med henblik på at komme med et konkret forslag 

herom på generalforsamlingen den 3. august 2014. 
 
 



        b. Vejbelægningen på stikveje (brev tilsendt nr. 19) 
         Bestyrelsen havde sendt en e-mail til nr. 19 om flytning af nogle grusbunker på fællesvejen, hvilket vil finde 

sted snarest, idet bemærkes, at evt. overskydende grus vil blive udlagt på stikvejen. 
         Der er budgetmæssig dækning for udgifter til knust asfalt på stikveje, og vejmaterialet vil blive bestilt og 

udlagt snarest. 
           
 

5.  Vedligeholdelse af strand og bro: 
 a. TrygFonden om strandnummer m.v. 
 Kommunen har nu opsat strandnummerskilt inkl. redningskrans på stranden. 
 

       b. Reparation af stormskader på stranden (tang, sten, jord, græs):  
 Formanden gennemgik de udførte opgaver med flytning af tang (egen arbejdskraft), flytning af mindre 

natursten (egen arbejdskraft) og større sten og jord flyttet af Kurt med assistance af Erik Brædder og endelig 
græssåning udført af formanden. 

        Formanden skønner at udgifter hertil, herunder flytning af sten på sti mod Kongsnæs, kun vil udgøre ca. 
10.000 kr., hvilket betyder, at udgifterne kan holdes inden for indeværende års budget. 

 

       c. Etablering af strandsti til Kongsnæs Strand (køre- og slåbar). 
         Stien langs stranden frem til Kongsnæs Strand er blevet udført i sammenhæng med renoveringen efter 

stormskaderne. 
         "Grundejerforeningen Kongsnæs" har givet tilsagn om, at dække halvdelen af udgifterne til etablering af 

stien, samt halvdelen af udgifterne ved fremtidig vedligeholdelse af stien, herunder "græsslåningen". 
         Formanden sender regning til "Grundejerforeningen Kongsnæs". 
 

       d.  Strandrensningsdagen 2014. 
         Den planlagte dag lørdag den 10. maj kl. 10.00 fastholdes. Formanden koordinere aktiviteterne, og Kåre    

Sletved står for drikkevarer, pølser og grill ! Opgaverne er lidt i stil med tidligere år. Formanden bestiller 
strandsand formentlig højst 4 læs, idet der p.t. ligger meget sand på stranden. 2 sæt bænke/borde bør 
erstattes med nye. Bestyrelsen drøftede  hvilken type og kvalitet der skulle købes, idet vi i år højst kunne 
anvende 5.000 kr. til nye bænke/borde. 

          
 

6.   "Ind til skel"-aktionen: 
 a. Opfølgning af presserende sager. 
         Bjørn Klinke udarbejder forslag til skrivelser dels et lidt bestemt brev til ejere med alvorlige overskridelse af 

reglerne,  dels et mildere brev til ejere hvor tiden er inde til at få kikket på deres hæk, træer osv. (foto er 
tænkt vedhæftet disse skrivelser). 

 
 

7.   Afholdelse af sommerfest, planlagt til lørdag den 21. juni 2014. 
         Igen i år har Annette Bjerre Larsen og Bodil Kristoffersen tilbudt at stå som arrangør. 
         Datoen lørdag den 21. juni 2014 fastholdes. Atter hos Annette og Svend i nr. 6A. Annette og Bodil udsender 

indbydelsen. Kåre Sletved er bestyrelsens kontaktperson til arrangørerne.  
 
 

8.  Organisatoriske forhold: 
        a. Vedtægtsændringer 
         Redaktionsgruppen har ikke afholdt møde, men efter bestyrelsesmødet ville Bjørn og Ib kort gennemgå vores 

nuværende vedtægter. Ib Palmelunds oplæg til formål med arbejdet samt en køreplan blev vedtaget.  
 
 



        b.  Ordning for "frivillige hjælpere". 
          Et særskilt opråb udsendes til medlemmerne via e-mail med tilbagemelding til formanden. Ib Palmelund   

udarbejder forslag til dette lille opråb. 
 

        c. Udsendelse af "Forårs-nyhedsbrev" 
        Kim Urban Christiansen havde udarbejdet et forslag til et "indstik" og Bjørn Klinke et forslag til "forårsbrevet". 
        Udsendes til medlemmerne af formanden. 
  

 

9.  Eventuelt: 
        
  

Næste bestyrelsesmøde er søndag den 22. juni 2014 kl. 10.00 hos Erik Brædder. 
 
 
 
                   _________________________                                       ______________________ 
                                Erik Brædder                                                                        Bjørn Klinke 
 
 
            _____________________________                                  __________________________ 
                     Kim Urban Christiansen                                                               Ib Palmelund 


