Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2021 kl.13.00 hos Anne (Nålestien)

Tilstede: Anne, Eva, Birgitte og Peter, afbud: Kim

1. Valg af referent til dagens og de næste bestyrelsesmøder
Ref: Peter valgt som referent den 20. oktober.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 22. august 2021
Ref: Referatet er godkendt
3. Referatet fra generalforsamlingen 17.07.2021, herunder indkomne rettelser.
Ref: De indkomne indsigelser til referatet er taget til efterretning af dirigenten Vagn FrikkeSchmidt, og rettelserne påføres det eksisterende referat.
4. Referat af mødet i Sammenslutningen af Grundejerforeninger i tidligere Dragsholm
kommune (Eva og Anne)
Ref: Eva er valgt til bestyrelsen for sammenslutningen. Foreningen fik ny formand, Lisbeth
Ellebæk, sidste år. Foreningens formål og berettigelse bliver drøftet i den kommende tid,
og der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Et medlem af bestyrelsen er
”kritisk” optaget af Nexelø Bugt - projektet (miljø- spildevandsudledning), hvilket vi mener
giver god mening.
5. Vejstatus
a) Vejplan for 2021 / 2022 med økonomioverslag for efteråret 2021
Ref: Peter - den vejansvarlige - har haft et godt møde med den valgte entreprenør
Finn Petersen, og entreprenøren opleves særdeles kompetent. Der er gode
referencer fra bl.a. grundejerforeningen Ordrup Næs.
Vejplanen er taget til efterretning. Bestyrelsen - den vejansvarlige - vil sammen med
entreprenøren være opmærksom på vinterens hårdhed, og de nødvendige
vedligeholdelsesarbejder vil blive iværksat. Større arbejder bliver kun iværksat efter
godkendelse af både den vejansvarlige og formanden for grundejerforeningen.
Bestyrelsen vil forholde sig til budgettet på kr. 40.000.- med et forbehold for en
mindre nødvendig overskridelse.
b) Chikaner, status og plan for næste etape
Ref: Bestyrelsen afventer projektbeskrivelserne.
c) Medlemshenvendelse om skiltning til Fyrgården via Vinkelkrogen
Ref: Vi har meldt vejændringen til Google Maps, og andre løsninger er drøftet.
d) Mødet med LOUA 29. august 2021, (Peter og Anne)
Ref: Mødet blev afholdt med to repræsentanter for Loua (Jørgen Louell og Erik Tonsberg )
Mødet blev holdt i en god samarbejdsånd, og de forskellige synspunkter blev hørt.
I enighed fastslog vi sammen, at Louas vejstykke, Sejerørvej fra svinget ned til Tangvejen, er
Louas ansvar, og vores entreprenør og medlemmer vedligeholder det ikke.

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2021 kl.13.00 hos Anne (Nålestien)

e) Lukke Tangvejen fra Skovskellet til nedgang til stranden for ridning –
rideforbudskilt.
Ref: Peter indhenter pris på skilte med rideforbud, og undersøger muligheden for
opsætning.
6. Økonomi status
Ref: Birgitte orienterede om saldo, 131.000,- kr. efter indbetaling af det årlige kontingent.
Der er 4 grundejere som ikke ønsker at fortsætte som medlemmer. Bestyrelsen vælger at
sende en opkrævning af vejbidrag.

7. Forslag til utvetydige formuleringer i vedtægterne i forlængelse af drøftelse af behov for
justering ved sidste bestyrelsesmøde.
Ref: Bestyrelsen fortsætter arbejdet med vedtægterne. Det endelige forslag drøftes på
bestyrelsesmødet i marts.
8. Hjertestarterkursus – status
Ref: Vi overvejer om kurset kan gennemføres på arbejdsdagen i maj. Eva er tovholder.
9. Hjemmeside feedback og forslag
Ref: Anne fortsætter arbejdet med hjemmesiden. Alle opfordres til at komme med
indspark/ bidrag
10. Emner til arbejdsdag 2022
Ref: Vi holder fast i arbejdsdag den 7. maj 2022 kl. 10.00
11. Forslag om indslag på næste generalforsamling.
Ref: Forslag om foredrag f.eks. om bevarelse af områdets særpræg.
Peter arbejder videre med Københavns Lærerforening kolonikontor.
12. Skal grundejerforeningen have egen mail?
Ref: Vi lader det ligge.
13. Eventuelt
Ref: Henvendelse til bestyrelsen vedr. manglende vejbeskæring. Bestyrelsen afviser at
agere vejpoliti. Naboerne opfordres til at tale sammen om det.
Bestyrelsen (Anne kommer med forslag) udarbejder en høflig skriftlig henvendelse, som
kan lægges i postkassen, hvis en leverandør/ grundejer beklager sig over adgangsvejene.

