Konstitueringsmøde 19. juli 2021 hos Kim Gordon, Skamlebæk.
Tilstede: Eva Forchhammer, Kim Gordon, Peter Stennicke, Birgitte Tjalve, Anne
Thomsen. Ny suppleant Frank Kramer havde på grund af sen advisering ikke
mulighed for at deltage.
Dagsorden:
1) Konstituering
a) Valg af formand
b) Valg af kasserer
c) Valg af vejkoordinator
2) Fastlæggelse af kommende mødedatoer.
Efterår – oktober/november – gennemgang og evt. forslag til rettelser til
vedtægterne, evt. januar
Forår – før arbejdsdagen
juni – gennemgå regnskab og planlægge generalforsamlingen
3) Aftale datoer for
a) fælles arbejdsdag
b) generalforsamling 2022
4) Aftale om grovplan for vejvedligeholdelsen det kommende år.
5) Hvem samler op på flytning af hjemmeside til ny “WEB – master”
6) Hvem går videre med Franks chikaneprojekt.
7) Medlemsinfo – og andre ideer – evt.
8) Eventuelt
Ad 1)
a. Anne Thomsen blev valgt til formand
b. Birgitte Tjalve blev valgt til kasserer
c. Peter Stennicke blev valgt til vejkoordinator
Ad 2)
22. august 2021
20. oktober 2021
12. marts 2022
18. juni 2022

15.00
13.00
10.00
10.00

hos
hos
hos
hos

Anne på Nålestien 6
Anne på Nålestien 6
Kim Niels Ebbesens vej 17, Frederiksberg
Birgitte Skovskellet 21
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Ad 3)
a. Arbejdsdag 7. maj 2022
b. Generalforsamling 23. juli 2022
Ad 4)
Det overordnede mål er fortsat gode veje hele året. Hastighedsbegrænsning på
20 km/t (og i øvrigt altid efter forholdene) fastholdes, der vil blive opsat enkelte
skilte i den kommende periode.
Vi drøftede krav til den kommende vejplan, vi fortsætter med udelukkende grus
jf. generalforsamlingsbeslutning 2020.
Anne sender tidligere materiale til Peter, der vil kontakte entreprenør Finn
Pedersen vedrørende overslag for den kommende periode.
Bestyrelsen drøftede muligheden af at foreslå at opkræve en slags
kompensationsafgift i forbindelse med sommerhusbyggerier, idet kørsel med
lastbiler for levering af byggemateriel forårsager et voldsomt slid på vejene.
Bestyrelsen afstår fra at benytte brugte jernbanesveller fremover. Årsagen er
indhold af blandt andet giftstoffet arsén. Peter vil indhente priser på alternativer
til sveller.
Om etablering af chikane på Sejerøvej jf. generalforsamlingsbeslutning 2021,
se pkt. 6.
Ad 5)
Anne overtager arbejdet med hjemmesiden www.skamlebaekstrand.dk og
kontakter Niels Backs om overlevering af opgaven.
Ad 6)
Peter taler med Frank, så de kan gå videre med at planlægge det praktiske
omkring forsøgsordningen med chikaner på den første del af Sejerøvej.
Frank kontakter Ulla, for at høre om hun vil tegne et skitseudkast til en chikane.
Det er muligt, at der laves en arbejdsdag i september udelukkende med henblik
på at lave og opsætte/etablere chikanerne.
De matrikelejere, der vil blive berørt af opsætningen af chikaner, vil selvfølgelig
blive kontaktet af bestyrelsen på forhånd.
Ad 7)
Bestyrelsen ønsker god dialog og information. Dels via efterårs- og forårsinfo
via mail, dels via hjemmesiden. Mails modtages gerne – husk den gode tone.
Formandens mail er anneelisabethomsen@gmail.com
Ad 8)
Eva og Anne deltager i det årlige møde for grundejerforeninger i Odsherred 5.
september i Fårevejle Forsamlingshus.
Det er ikke tilladt at benytte pladsen med grusbunke og papircontainer ved
Fyrgården som p-plads.
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Foreløbig dagsorden til næste møde 22. august 2021 hos Anne på Nålestien 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referent
Godkendelse af referat af konstitueringsmødet 19. juli 2021
Vejstatus, vejplan, opkrævning af vejafgift hos ikke medlemmer
Budget 2021/2022
Drøftelse af behov for justering af vedtægterne
Hjertestarterkursus-hvornår?
Eventuelt

