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Bestyrelsesmøde nr. 58 

Søndag d. 29-01-2023  
 

Dagsorden  

1. Status fra sidste møde  

1.1. Underskrift af referat v. Kim  

- Referat nr. 57 fra sidste møde blev underskrevet. 

 

1.2. Status det grønne område v. Merete, Kim, 

Muldvarpeaktivitet på græsarealet ved stranden v. Michael 

- Umiddelbart er der ikke nyt til det grønne område, som mest af alt er i vinterhi. Træer 

afventer til det er bedst muligt at udplante. 

- Den lige rute ind på strandparken som også er cykelruten- er blevet trukket med vejhøvlen 

en ekstra gang sammen med rønnealléen, for at tage nogle af hullerne. 

- Der er pt. en stigende muldvarpebestand på engarealet, især pga. af milde vinter, som vi 

søger at holde nede. Der har været væltede spande ved fælderne og vi vil her henstille til, 

at man ikke rører spandene med fælder. 

2. Økonomi 

2.1. Et her og nu billede af foreningens økonomi  v. Ditte Marie  

- Der har ikke været brugt meget økonomi pt. men de største udgifter ligger også i løbet af 

foråret med div. vedligehold og opstart i området. 

3. Sager til behandling: 

3.1. Skel (breve) v. Kim 

- Breve vedrørende skel, som nævnt i referat nr. 57, er udsendt til relevante parceller. 

3.2. MitId v. Kim 

- Der har været nogle verifikationer til MitId, som skal ordnes for at vi fortsat har adgang 

når NemId lukker. 

3.3. Bro v. Kim 

- Smeden i Horbelev er blevet bedt om et bindende tilbud på nye brædder og 

koldgalvanisering af relevant metal. Vi afventer tilbuddet. 

3.4. Kalkknuser vandkvalitet v. Kim 

- Kalkknuseren, som blev nævnt i referat 57 er etableret på vandværket. 
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- Kim har spurgt til PFAS hos vandværket, grundet det meget aktuelle emne i pressen. De 

har oplyst at PFAS analyseres og ikke er konstateret i vandværkets boringer. 

3.5. Forårsnyhedsbrev v. Kim 

- Det aftales i bestyrelsen hvem der står for forårsbrevet og der blev givet input til indhold i 

dette brev. 

3.6. Kommende strandrens (ny bænk og gamle både) v. Kim 

- Strandrensedagen er sat til 6. maj. Herunder foreslås at skifte en af de gamle bænke med 

en med metalramme idet den er ved at køre på sidste vers. 

- I strandområdet er der to havarerede både med revner og huller, der er et suftbræt og en 

bådtrailer. Disse vil vi søge at identificere ejerne af. Under strandrens tænker vi at få hevet 

dem fri så vi kan se på dem. 

- Kim adviserer Jens om strandrens og opgaver op til og på denne dag. 

3.7. Hjertestarter 

- Abonnementet er tilpasset. 

- Hjertestarter er efterset og herunder elektroder skiftet. 

- Bestyrelsen foreslår en fast pris til nr. 79 der har hjertestarter stående (da den er 

opvarmet og sidder på privat grund). Det er et mindre beløb, men skal sikre, at der dækkes 

ved skiftende elpriser og for at den er på matriklen. 

4. Eventuelt  

- Vintrene bliver mildere og mildere og risiko for sne er efterhånden minimal. Men vi vil 

holde øje specielt omkring juletid, ved vinterferie (uge 7 + 8) og evt. påske - og her vurdere 

hvis der skulle være brug for rydning, så der er farbart.  

- Hvis der skulle opstå sne og behov for rydning uden for disse perioder, kan man for egen 

regning fx. kontakte Jens Klarskov (som også klipper vores græs), hans telefonnummer er: 

2161 0983.  

4.1. Næste møde  

Søndag 26/3.  

Referent: Tony Hoffmann  
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Ditte-Marie Rønde Kinger  Merete Rønde Skipper-Pedersen 

 


