
Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2019 
  

Deltagere: John Andreasen, Bente Hansen, Poul Larsen, Ove Holm og Michael 
Hansen 
 
Referent: Michael Hansen 

 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af mødet 28. februar 2019 
2. Status på regnskab / kontingentindbetalinger 
3. Forberedelse af generalforsamling – beretning, praktiske opgaver, tak og gave til Ole mv. 
4. Opsætning af badebro – fordeling af opgaver 
5. Status efter hæk- og hegnsdag 9. marts 2019 – hvad gør vi i forhold til de opgaver, som ikke 

kunne løses pga. blæsevejr? 
6. Foreningens anlæg – opfølgning fra tidligere møde 
7. Status på kystsikring 
8. Eventuelt – herunder opfølgning på punkterne fra mødet 28. februar 2019 

 
Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 28. februar 2019 
Referatets ordlyd er godkendt. 
 
Vedrørende punkt 3) på mødet 28. februar (i forhold til skyldige beløb fra dræn- og spulingssag) er der 
enighed om – efter en tænkepause efter sidste møde – at ændre beslutningen fra februar, så beslutningen 
nu lyder således: 
 
Beslutning vedrørende skyldige beløb fra dræn- og spulingssag: 
Vi opgiver at få de få tilgodehavender, som vi alligevel aldrig vil modtage, tilbage fra spulings-regningen, 
som foreningen dermed afskriver. De grundejere, som valgte at betale deres andel af regningen, får deres 
penge tilbage i løbet af regnskabsåret 2019/2010, hvorved alle berørte grundejere er stillet lige, og 
hvorefter foreningen ender med at betale hele regningen fra dræn- og spulingssagen. På den måde lukkes 
sagen. 
 
I den konkrete situation gjorde grundejerforeningen det eneste rigtige, når der var risiko for ødelæggelse af 
ejendom. Læring til en anden, lignende situation: Vi skal have underskrifter fra grundejerne på, at de vil 
betale deres andel, inden grundejerforeningen afholder en sådan udgift.  
 
 

Ad 2) Status på regnskab / kontingentindbetalinger 
Alle grundejere har langt om længe betalt kontingent. Enkelte har på baggrund af gamle ”aftaler” betalt et 
reduceret kontingent, men kun én grundejer kan registreres som værende i restance og har derfor ikke 
stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til tillidshverv. 
 



Et foreløbigt regnskab blev fremlagt af kassereren. Et endeligt regnskab og et budget fremsendes snarest 
og vil blive fremsendt til foreningens medlemmer forud for generalforsamlingen. 
 
 

Ad 3) Forberedelse af generalforsamling – beretning, praktiske opgaver, tak og gave til afgået 
formand mv.? 
Poul Larsen tager kontakt med navngivet grundejer i forhold til at have rådighed over telt. 
 
Michael Hansen sørger for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling senest fire uger inden 
generalsamlingen lørdag 15. juni 2019. Generalforsamlingen indledes klokken 15.00, og Bente sørger for 
drikkevarer til denne. 
 
Der inviteres til grill-komsammen fra klokken 17.00, hvor foreningen giver en pose kul til grillen. 
Medlemmer medbringer selv borde, stole, mad og drikkevarer. 
 
Beretningen handler primært om årets gang – især foreningens aktiviteter hen over året. Bestyrelsen og 
foreningen siger tak til den afgåede formand Ole Madsen og overrækker en gave. 
 

Ad 4) Opsætning af badebro – fordeling af opgaver 
Poul Larsen sørger for tre nye bukke til erstatning for dem, der var smadret efter seneste sæson, samt nyt 
tæppe til hele badebroen. 

Bente tilbyder at stå for forplejning – kogte pølser, brød med tilbehør samt øl og vand. 
 

Ad 5) Status efter hæk- og hegnsdag 9. marts 2019 – hvad gør vi i forhold til de opgaver, som 
ikke kunne løses pga. blæsevejr? 
Der indkaldes ikke til en ekstra hæk- og hegnsdag i efteråret for at løse de opgaver, som ikke kunne laves 9. 
marts på grund af blæsevejr. 
 
Næste hæk- og hegnsdag gennemføres lørdag 14. marts 2020 (anden lørdag i marts). Dette kan nævnes i 
formandens beretning på generalforsamlingen. 
 
 

Ad 6) Foreningens anlæg – opfølgning fra tidligere møde 
Et hældende trin på trappen til badebroen forsøges repareret lørdag 4. maj. Gelænderet på trappen er 
lavet og fungerer fremragende. 
 
Samlinger ved gelænderet i modsatte ende af foreningens område (nedgangen ved bådene) forsøges lavet 
bedre – med krympeflex – af Poul og Ove.  
 
Et vejskilt, som mangler maling, tjekkes af Michael, som vil få det malet i løbet af sommeren. 
 
 

Ad 7) Status på kystsikring 
Der er sket en oplægning af sten, som var blæst ned – regningen bliver en del af regnskabet 2019/2020. 
Der er opdaget en revne i kørerampen, men det ser ikke alvorligt ud. Det bliver vores forenings ansvar og 
udgift, hvis skaden udvikler sig.  



 
Forsøget med at banke pæle i sandbunden har ikke været tilstrækkeligt succesfuldt, fordi pælene ikke kan 
presses langt nok ned i bunden. Der er i stedet lagt nogle sten, og der er over tid skabt en effekt, så man nu 
(i modsætning til tidligere) kan passere denne del af stranden tørskoet ved lavvande. 
 
 

Ad 8) Eventuelt – herunder opfølgning på eventuelt-punkterne fra mødet 28. februar 2019 
Vedrørende sankthansaften: John Andresen tilbyder at skaffe brænde til bål, ligesom han tager kontakt til 
et tidligere bestyrelsesmedlem vedrørende de nye sanghæfter. 
 
John Andresen varsler, at bestyrelsen på et tidspunkt bør tale om dræn i vores område, fordi det er en sag, 
som kan udvikle sig uheldigt og træls. 
 
-------- 
 
Næste møde: Måske kan vi holde et kort møde efter generalforsamlingen? 
 
Ellers er næste møde i kalenderen torsdag 12. september 2019 klokken 19.00. 
 
 


