
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Skamlebæk Strand 12. juni 2022  

 
 

1. Valg af referent: Eva F. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2022: Referatet er godkendt. I 
forhold til godkendelse af referat er vi enige om, at hvis referenten ikke hører fra 
resten af bestyrelsen indenfor 8 dage, regnes referatet for godkendt. 

3. Vejstatus, 

a) Vejplan fremover, stillingtagen til støvbehandling: Peter S. kontakter vores 
entreprenør for at bede om at få repareret hullerne i vejen, og vil samtidig 
forhøre sig om støvbehandling på et prøvestykke af vejen. 

b) Chikaner, status og konkret plan for næste etape af 
generalforsamlingsbeslutningen: kommunens krav om afstand mellem 
chikanerne er så stor, at vi ikke er sikre på, at chikaner vil have en 
fartdæmpende virkning. Vi tager punktet op igen på generalforsamlingen i juli 
2022. 

c) Skader på vejene ved transport af materiel til nybyggeri - forslag til forstærket 
indsats: Vores veje lider under, at der bygges i området. Vi nævner det i 
beretningen med en appel til, at de, der bygger, udbedrer vejene efter skader. 

4. Evaluering af arbejdsdag 07052022: Arbejdsdagen gik rigtig godt, og vi nåede næsten 
alt det, vi havde planlagt. Tak til alle de, der kom. 

5. Økonomi status og budget, herunder omkostninger på arbejdsdagen: Vi forestår at 
kontingentet vedbliver at være 1000,- eet år endnu. 

Arbejdsdagen blev lidt dyrere end budgetteret pga. hesteskiltene og T-jernene. 

6. Generalforsamling 2022:  Der er ikke kommet andre forslag til generalforsamlingen 
end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.   

7. Hjertestarterkursus: Eva finder en dato, for et hjertestarterkursus. 

8. Forslag til fremtidig ’skiltepolitik’ i området for at undgå ’skilteskov’: Vi ønsker ingen 
skilteskov, og tænker at vi foretrækker små skilte og klistermærker frem for store 
skilte. 

9.  Referat m.m. fra sammenslutningen af grundejerforeninger i det tidligere Dragsholm 
kommune. Referatet fra det årlige møde var rundsendt til bestyrelsen. 

9. Eventuelt 

    

  Tilstede på mødet: Anne E. Thomsen, Peter Stennicke, Kim Gordon og Eva Forchhammer 
 
 


