Grundejerforeningen Skamlebæk Strand
Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2022
Tilstede: Kim Gordon, Peter Stennicke, Birgitte Tjalve og Anne Thomsen
Afbud fra Eva Forchhammer og Frank Kramer
1. Valg af referent
Anne
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 20 okt. 2021
Referatet godkendt, det ligger på hjemmesiden.
3. Vejstatus
• Vejplan for forår/sommer
Peter orienterede om vejstatus. Vinterens store regnmængder og frost har været
usædvanlig hårde ved vejene og dertil kommer et stort slid på grund af arbejdskørsel til
byggerier.
Entreprenøren har benyttet en ny metode til vejbehandling i uge 10/11, der skulle forbedre
regnvandsafløb ved at rense rabatten op med børster. Den ”sædvanlige” vejbehandling er
sket efterfølgende. Bestyrelsen afventer spændt resultatet.
Der planlægges en vejbehandling i slutningen af maj eller start juni måned, afhængig af
vejtilstand til den tid.
• Chikaner, status og konkret plan for næste etape.
Chikaneforsøget blev vedtaget ved generalforsamlingsbeslutning i sommeren 2021, og det
er bestemt til at vare i alt 3 år.
Frank Kramer har sendt materiale til bestyrelsen.
I første omgang er der i bestyrelsen et flertal for at afprøve mere enkle mock-up chikaner i
en forsøgsperiode, hvor den optimale placering af de fysiske chikaner.
3 stk. rektangulære murerbaljer (produceret af miljøvenlig genbrugsplast) med pålimede
reflekser og beplantning af høje græsser/marehalm, der ikke kræver væsentlig pasning.

Mock-up projektet evalueres over sommeren 2022, hvorefter endelig udformning
planlægges.
•

Rideforbudskilt på Tangvejen - fra Skovskellet til nedgang til stranden
Bestyrelsen opsætter skilte med rideforbud både ved Tangvejen og ved Skovagre. Ridning
på stranden er forbudt i sommerperioden, især på Tangvejens nedgang skaber ridning
farlige situationer. Vi håber, at skiltene vil være med til at forbuddet bliver respekteret.

•

Transport af materiel til nybyggeri
Der er meget voldsomt slid på vejene på grund af arbejdskørsel til byggerier. Bestyrelsen
appellerer til alle bygherrer om at tale med deres entreprenører om at arbejdskørslen sker
så skånsomt som muligt, og at hastigheden ikke overstiger 20 km/t.
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Bestyrelsen drøftede mulighed for at opkræve et fast depositum ved start af nybyggeri
eller at opkræve et fast beløb som kompensation for ekstra slid på vejene.
Afgørelsen herom udskydes til senere.
4. Økonomi status
Birgitte orienterede og uddelte kontoudtog fra 2. juni 2021 – 19. marts 2022. Der er ganske
få restanter, Birgitte er ved at opkræve de sidste kontingenter.
Bestyrelsen vurderer, at der bliver behov for at forhøje budgetposten for vejvedligehold
grundet omtalte slid på vejene med frost og regn og tung arbejdskørsel, men det er der
heldigvis økonomi til.
5. Forslag til justering af formuleringer i vedtægterne i forlængelse af sidste
bestyrelsesmøde definition af medlem/medlemsnummer/medlemskab, stemmeret,
fuldmagtregel, vejbidrag med mere.
Bestyrelsen gennemgik udkast som Anne og Eva har udarbejdet, for at justere/opdatere
vedtægterne, der senest er opdateret i 2015. Kim havde enkelte yderligere rettelser, se
noter med grønt i bilag 1. Bestyrelsen planlægger at udsende udkastet til gennemlæsning
hos medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen. Der orienteres om dette i
Forårsnyt, der udsendes i april.
6. Udkast til bestyrelsens henvendelse om opfordring til beskæring langs skel til vej.
Bestyrelsen har lavet en venlig opfordring til beskæring, som kan lægges i postkassen hos
de grundejere, hvor beskæring skønnes tiltrængt.
7. Hjertestarterkursus dato.
Vi har ikke fået bekræftet en endelig dato, vi forsøger måske at lægge den i forbindelse
med arbejdsdagen.
8. Emner til arbejdsdag 7. maj 2022, chikaner, skinner på Tangvejens nedgang, andet.
- Montering af vejchikaner inkl. beplantning samt placering af disse
- Ilægning af T-jern på svellerampen ved Tangvejen
- Gravning til regnvandsafløb og opfyldning med grus ved store pytter, ex. Tangvejen mod
stranden og Skovskellet ved nr. 22 og 27
- Vask af skilte og beskæring m.m.
- Opretning af galvaniseret stander ved Bierbumsvej
Peter bestiller materialer, så skiltning kan opsættes på arbejdsdagen 7. maj.
Kim kan muligvis skaffe en galvaniseret stolpe til et vejskilt.
Anne bestiller T-jern til svellerampen på Tangvejen og 6 murerbaljer á 95 liter samt
refleksbånd og koordinerer med Frank.
9. Forslag om socialt indslag på årets generalforsamling samt evt. dato.
Vi afventer snarest bekræftelse af, om/hvornår vi (forhåbentlig) kan låne Kolonien
Skamlebæk til afholdelse af generalforsamling 2022. Peter er i kontakt med
administrationen af kolonien.
Vi planlægger et indslag om Naturen i sommerhusområder samt lidt om fredningssagen af
Veddinge bakker i forlængelse af vores §2 at arbejde for stedets naturværdier, skønhed og
særpræg.
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10. Eventuelt
OBS! Næste bestyrelsesmøde rykkes til den 12. juni kl. 1300 hos Peter, Bakkesvinget 2A i
Skamlebæk
Vi vil forsøge at planlægge bål på stranden Sct.Hans aften 23. juni.
Ref. Anne
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