Referat af bestyrelsesmøde i SSGRF 22. august kl. 1500 hos Anne på Nålestien 6.
Tilstede: Kim G., Birgitte T., Anne, Frank K., Peter S., Eva F..
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Eva blev referent.
Godkendelse af referat af konstitueringsmødet: referatet er godkendt
Opsamling på generalforsamlingen, herunder referatet, Referatet er endnu ikke modtaget.
Vejstatus,
a. Vejplan - sikre gennemsigtighed Vi hører rygter omkring i området, i forhold til hvad der er
blevet brugt på vejvedligeholdelse i løbet af de sidste to år. Derfor ønsker vi en større
gennemsigtighed. Vi er i dialog med Louas formand i forhold til den del af Sejerøvej, der
tilhører dem,
b. Fartdæmpende indsatser skilte og chikaner, herunder planlægning af etablering af
chikaneforsøg – (generalforsamlingsbeslutning): Frank har været i kontakt med kommunen,
for at høre, hvad reglerne er for vejchikaner. Vi tænker at lave chikaner i en prøveperiode,
Frank går videre med sagen.
c. behov for ekstra arbejdsdag mhp. chikanebygning i september? – planlægning? Vi ved ikke
endnu om der bliver behov for en ekstra arbejdsdag.
d. Ridning på vejene: Vi har oplevet, at en rytter til hest er redet ned til stranden ad
Tangvejsnedgangen. Det er en slugt, og svær at overskue, samt meget glat. Hvis man skal
ned til stranden ad samme nedgang skal man stå af og trække hesten ned. I øvrigt er ridning
ikke tilladt på strand fra 1. juni til 31. august (naturbeskyttelsesloven paragraf 22). Vi har talt
om, om vi kan lave chikaner ved en eller flere nedgange til stranden. Anne finder ud af, om
det er en redningsvej. Vi talte også om at lave en form for lister, der skal fæstes på, eller
imellem svellerne, så man bedre kan stå fast på dem.

5. Økonomi, budget 2021/2022: (se bilag 3 fra generalforsamlingen 2021). Vi holder løbende øje på
budgettet. Vi har 21.000 på kontoen pt.
6. Drøftelse af behov for justering af vedtægterne
a. Forslag fra Dan Pedersen om tydeliggørelse af, hvem der har stemmeret ved at benytte
medlemsnummer. Vi undersøger om det er muligt at lave et tydeligere formulering i
vedtægterne.
b. udspecificering i kontingent og vejbidrag? Vi bibeholder at vejbidraget skal være 80% af det
almindelige kontingent. Dvs 800,- pr. vejbidragsyder.
c. Andet: Fremtidige medlemslister skal være komplette og indeholde samtlige matrikler på
Grundejerforeningens område både medlemmer og ikke medlemmer og hvem der betaler
vejbidrag.
7. Brug af åben ild i sommerperioden: Der er ingen specielle regler udover dem, der står på
Odsherreds kommunes hjemmeside. Medlemmer, der udlejer deres huse i sommerperioden
opfordres til at oplyse deres lejere om den øgede brandfare i vores område.
8. Hjertestarterkursus- tilbud om undervisning - hvornår? Eva F spørger Eva Brix om vi evt. kan få en i
forbindelse med forårsarbejdsdagen d. 7. maj.
9. Hjemmeside input: Niels har hjulpet Anne med at få indblik i hjemmesiden, og hun har nu overtaget
den.
10. Efterårsinfo input: Anne skriver efterårsnyt, og sender ud til bestyrelsen, inden offentliggørelsen.
11. Eventuelt: Ros, ros, ros: til Anne for effektivitet, og til Peter for alt muligt.

