
Grundejerforeningen Skamlebæk Strand  

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juli 2022 kl. 14 afholdt hos Anne 

(beslutningsreferat) 

Tilstede: Eva Forchhammer, Peter Stennicke, Anne Thomsen, Kim Gordon 

Fraværende: Birgitte Tjalve. 

1) Til referent valgtes Kim  

2) Sidste mødereferat fra BM møde den 12. juni blev godkendt 

3) Vejstatus, støvbinder og feedback: Der er som vedtaget foretaget en udlægning af et støvbindermiddel på 

det første stykke af Sejerøvej fra Skamlebækvej til Bierbumsvej. 

Dette har virket meget tilfredsstillende, og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. 

Prisen for dette prøvestykke med støvbinder blev på lige knap 12.000. 

Yderligere tiltag med støvbinder på vejene afventer en drøftelse på den kommende generalforsamling. 

På Sejerøvej har stenkunstner John Rud opsat en række ”happening skilte” – det er ikke noget bestyrelsen 

har nogen andel i - og generelt ønsker vi ikke flere skilte end højst nødvendigt i vores område. Vi forventer, 

at de efter en kortere periode fjernes igen af Rud. 

Mht. den videre drøftelse af evt. vejchikaner tages dette emne op på den kommende generalforsamling. 

Bestyrelsen vil forklare hvorfor det oprindelige forslag om vejchikaner efter bestyrelsens mening ikke vil 

opfylde intentionen med fartdæmpning. 

4) Kims forslag om mulighed for outsourcing af nogle af foreningens arbejdsopgaver: Dette forslag trækkes 

tilbage og droppes. 

5) Praktiske emner ift. den kommende generalforsamling: 

Anne indleder med en kortere beretning, Peter fortæller om vejene, Kim fortæller om årsregnskabet, Eva om 

justering af vedtægterne. 

Anne og Peter gennemgår de forskellige forhold/opgaver som Jeanette skal være opmærksom på som 

dirigent. 

Anne og Kim registrerer alle deltagerne ved starten til generalforsamlingen den 24/7, inklusive fuldmagter. 

Der må kun medbringes 1 fuldmagt pr. medlem.  

Der skal udpeges en ”talerækkestyrer”. 

Der udpeges 2 stemmetællere. 

Anne medbringer stemmesedler – i 2 farver for hhv. alm. stemmer og for fuldmagtsstemmer.           

Indkøb: Anne køber vin og chips/snacks/frugt – Peter køber øl og vand 

Vi mødes den 24/7 kl. 13 og opstiller stole og borde – mødet starter kl. 14 

Der vi være 1-2 mindre pauser  

Jørgen Stoltz begynder sit indlæg kl. 16.00 

Vi forventer at mødet slutter kl. ca. 17.15 

6) Hjælp til naturpleje på Skamlebæksletten: Nabogrundejerforeningen i rækkehusene på Skamlebækvej søger 

hjælp til rydning af gyvel mv. – dette blev drøftet og besluttet, at det må være en individuel frivillig sag, ikke 

noget vi som G/F går aktivt ind i. 

7) Skiltning til Fyrgården: Mulighed for opsætning af henvisningsskilt på en privat hjørnegrund ved 

Vinkelkrogen /Sejerøvej udgift max. 500,-. Det giver en del gener for beboerne på Vinkelkrogen når store 

busser og lign. forsøger at følge anvisninger fra GPS for komme til Fyrgården via Vinkelkrogen 

8) Eventuelt: intet 

 

 

Mødet sluttede kl. 16 i god ro og orden       

KG 


