
 
Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen 
Drøsselbjerg Klint 25. november 2017 

Deltagere: Adam, Henning, Ole og Torsten. Mødet forløb under god ro og orden. Tak 

til Adam for at lægge hus til samt forplejning. 

Referat: 

1) Regnskab og budget, herunder evt. kontingentforhøjelse (Ole) 

Kontingent og regnskab blev fremlagt af kasseren og - med enkelte korrektioner - godkendt af de 

tilstedeværende. Bemærkninger til budgettet: 

Budget 2018 blev opskrevet med 20.000,00 kr. under hensyn til de øgede udgifter til vedligehold af 

veje, nedkørsel til stranden og nødvendig vedligehold af badebro. 

Bestyrelsen overvejer ad åre en mindre kontingentforhøjelse med henvisning til ovennævnte.  

2) Veje 

2.1. Asfalt, Valhallavej. Kalundborg Kommune (Torsten) 

Torsten er i fortsat dialog med Kalundborg Kommunes vejingeniør, Ahmed, angående asfalteringen 

af det første stykke af Valhallavej.  

 

2.2. Vedligehold, Mjølnersvej og Valhallavej (Torsten)  

Valhallavej og Mjølnersvej vil blive vedligeholdt i 2018 og der indhentes tilbud fra flere 

entreprenører. 

3) Vedligehold, stikveje. Grundejere (Torsten)  

Grundejerne har i udgangspunktet selv ansvar for vedligeholdelse af stikvejene. Enkelte veje er dog 

hårdere medtaget end andre, hvorfor bestyrelsen tilbyder at etablere en ordning hvor foreningen står 

for betaling og levering af grus til vejene der måtte have brug for det. Interesserede grundejere 

bedes i denne forbindelse tage henvendelse til formand Torsten Baun. 

 

3.1. Vejskilte (Torsten og Stefan)  

Flere af skiltene i foreningen er blevet udskiftet og sat op af bestyrelsesmedlem Stefan Rolsted. Han 

takkes for sit store arbejde. 



4) Badebro, reparation og udsætning (Stefan og Torsten)  

Stefan har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med nedtagelse af badebroen. Der sende  igen 

en stor tak for indsatsen. 

En planlagt udskiftning af den yderste trappe udskydes et år. Trappen repareres hen over vinteren, 

og nyanskaffelse bliver om muligt ændret til en udskiftning af trappens nederste del. 

5) Tømmerflåde, reparation (Henning og Torsten)  

2 tønder er utætte. Tømmerflåden vedligeholdes og udsættes som sædvanligt.  

6) Nedkørsel, reparation efter stormen Ingolf. Stormrådet og tilbud fra Martin 

(Torsten) 

Stormrådet har afvist at dække udgifterne til reparation af nedkørslen. 

Der indhentes tilbud fra Niels Kæmpe og bromanden Martin, så nedkørslen kan være klar for 

udsætning af badebroen og tømmerflåden. 

7) Trappe og mobile reposer (Stefan og Torsten) 

Reposerne blev sat på plads. Tak til Hermod, Jørgen og Hugo 

Trappen er i fortsat god stand og kræver ikke umiddelbar vedligeholdelse i 2018. 

8) Hjertestarter (Adam)  

Adam indhenter et eller flere konkrete tilbud. 

9) Orientering fra SU og Landliggerudvalget (Adam)  

Referatet blev taget til efterretning uden kommentarer, og lægges op på hjemmesiden. 

 

10) Ny hjemmeside og Facebook. Vedligehold og opdatering. (Henning og Adam) 

Adam overtager opdatering af hjemmesiden. 

 

11) Tilbud fra YouSee vedr. opdateret bredbånd (Torsten)  

Bestyrelsen undersøger muligheden for forbedrelse af bredbåndskvaliteten i området. Sagen er 

verserende. 

 

 

 

 

 



12) Kalender 2018 

-  Strandrensning fredag d. 11. maj 2018 kl. 10.00.  

- Generalforsamling søndag d. 13. maj 2018 kl. 10.00. Indkaldelse senest d. 22. april 2018. Forslag 

senest d. 15. marts 2018.  

- Badebro/tømmerflåde ud, 19.-21. maj 2018. Alternativt 26.-27. maj 2018.  

- Sankt Hans, lørdag d. 23. juni 2018.  

- Badebro/tømmerflåde op. 8.-9. september 2018.  

 

13) Evt.  

Der var ingen indvendinger til dette punkt.  

 

Referent: Adam Rønlund 

 


