
Referat af bestyrelsesmøde i GRF. Skamlebæk Strand, 

12. september 2022 kl. 15.30 
1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referat fra konstitueringsmødet 

3. Opsamling på generalforsamlingen og referatet 

4. Årshjul, bestyrelsesmøder, arbejdsdag 2023 og generalforsamling 2023 

5. Økonomi - opkrævning af vejafgift hos ikke medlemmer 

6. Vejstatus 

a) Chikaner på Sejerøvej – næste skridt samt Flexibump 
b) Plan for gamle skilte på Bierbumsvej og Skovskellet  

c) Skiltning v/Vinkelkrogen til Fyrgården 

d) Vejplan for Sejerøvejs stikvej 

e) Kontakt med grf. LOUA 
7. Kunstinstallation på Sejerøvej. 

8. Reaktion på fyrværkeri 23. juli 2022 på Skamlebækkolonien 

9. Kommunikation, hjemmeside input, E-mailadresse skamlebaekstrand@gmail.com   

10. Forslag om Facebook gruppe 
11. Efterårsinfo input 

12. Eventuelt 

 

 

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

1 Referent: Eva Forchhammer, mødeleder: Peter Stennicke 

2 Referatet fra 25. juli er godkendt.  

3 Opsamling fra generalforsamlingen: bestyrelsen var tilfreds med generalforsamlingen, der blev 

afviklet i god stemning.  

4 Arbejdsdag lørdag d. 13. maj 2023. Generalforsamling 2023: Vi stiler efter søndag d. 30. juli.  

5 Økonomi og opkrævning af vejbidrag.  Vi vedtager at vejbidraget efter de nye vedtægternes §7 skal 

være 700,- pr. matrikel i 2022/2023.  Beløbet forfalder 1. oktober 2022. Beboere i området, der ikke 

er medlemmer kontaktes direkte. 

6 

a) Der er indkøbt to Flexibump, og de vil blive sat op i uge 37/38 på det første stykke af Sejerøvej, 

som går fra rækkehusene til svinget ved Bierbumsvej. Der opsættes to varselsskilte med 

”Forsøg med bump”. 

b) Gamle skilte på Bierbumsvej og Skovskellet med ”Uvedkommende færdsel forbudt” o.a. 

håndterer vi på arbejdsdagen.   

c) For at undgå at busser kører på den smalle vej, sættes et nyt skilt op på standeren ved 

Vinkelkrogen/Sejerøvej, skiltet leder ned mod Tangvejen ad Sejerøvej.  

d) Vejkoordinator Peter har talt med beboerne om vedligeholdelse af det stejle vejstykke. 

e) Peter har en god dialog med LOUA’s formand Jørgen Louell om behandling af det ”fælles” stykke 

af Sejerøvej, som er LOUA’s vejmatrikel. 

7 Bestyrelsen har fået en del klager over kunstinstallationen/skiltene, som er sat op i den første del af 

Sejerøvej fra Skamlebækvej til Bierbumsvej. Eva taler med beboeren, der har sat skiltene op.  

8 Vi går i dialog med begge kolonier om brug af fyrværkeri, i håb om at de vil indføre et 

fyrværkeriforbud i deres kontrakter. 

9 Kom endelig med input til hjemmesiden til Anne.   

E-mailadressen skamlebaekstrand@gmail.com er oprettet. Den står på hjemmesiden under Kontakt.  

10 Forslag om Facebookgruppe sløjfes 

11 Efterårsinfo udsendes inden efterårsferien.  
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