
Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen 
Drøsselbjerg Klint 16. august 2015 

Alle medlemmer af bestyrelsen var til stede. Mødet forløb under god ro og orden. Tak 

til Adam for den betragtelige traktering og for at lægge hus til mødet 

Referat: 

1) Budget/bank (Ole) 

Gennemgået af bestyrelsen og godkendt. Afholdte udgifter år til dato blev fremlagt. Der er en klar 

forventning fra bestyrelsens side om at budget bliver overholdt. 

2) Kontingentopkrævning (Ole) 

Alle grundejere har betalt deres kontingent. Evt. nye procedurer for opkrævning vil blive taget op 

ved et bestyrelsesmøde inden næste generalforsamling. 

3) Veje og stillingstagen til vedligeholdelsen (Henning) 

Støvsalt er blevet fordelt på vejene for at forhindre støvspredning. Aftalen med Eigil om 

saltspredning fortsætter. Bestyrelsen planlægger ikke yderligere saltning i indeværende sæson. 

4) Status hundeskiltning (Stefan,Torsten) 

Hundeskiltene med det forkerte motiv (hund i snor med rød overstregning, der ledte til 

misforståelser om skiltes betydning), vil blive udskiftet med korrekte skilte snarligst. 

5) Områdeskilt (Torsten) 

Skiltet kommer op ultimo august. 

6) Landliggerudvalget/bebyggelsesgrad (Torsten) 

Sagen ligger pt. i teknisk forvaltning i Kalundborg Kommune. Torsten følger op på sagen. 

7) Status badebro, Trappe og tømmerflåde (Henning, Torsten) 

Badebroen har været flittigt benyttet til trods for det ustadige vejr. Den nye tømmerflåde har vist sig 

at være en stor succes, og er blevet godt modtaget af grunderejer og andre badegæster. Presserende 

skader på bro og flåde bliver udbedret inden næste badesæson. 

 

Referent: Adam Rønlund   



8) Hjertestarter (Henning, Adam) 

Muligheden for opsætning af en privat hjertestarter på foreningens område undersøges. 

9) Status tilstoppede/ødelagte dræn. (Henning) 

Kommunen forklarer sagen ved møde hos HF d. 27/8 2015 for de involverede parter i håb om en 

snarlig udvikling. 

10) Dårlig mobildækning (Torsten) 

Problemet tages op i landliggerudvalget, hvor der søges muligheder for at forbedre den meget ringe 

mobildækning i området.  

11) Sct. Hans, referat (Torsten, Ole)  

Sankt Hans festen blev afviklet under stor glæde og fordragelighed. Masser af underholdning 

akkompagneret af live musik og sang. 

12) Fordeling af arbejdsopgaver/aktivitetsliste (Adam) 

Opgaverne fordeles og sendes ud til bestyrelsen samt andet involveret personel. 

13) Flis-ordning, Charlotte (Henning) 

Charlotte Christiani har sat gang i en flisordning. Den kommer til at kører i uge 42. Hun har 

personligt lagt sedler i samtlige grundejeres postkasser med information. 

14) Opdatering af hjemmeside (Henning) 

Henning opdaterer hjemmesiden som vanligt. Henning undersøger muligheden for at tjekke 

hjemmesidens popularitet. Endvidere stræbes der imod at oprette en post med oplysninger om 

kontingent på hjemmesiden. 

15) Næste bestyrelsesmøde. 

Der planlægges et møde i december. Der foreslås søndag d. 13 december. 

 

 


