Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen
Drøsselbjerg Klint 22. januar 2017
Deltagere: Adam, Henning, Ole, Stefan og Torsten. Mødet forløb under god ro og
orden. Tak til Henning for at lægge hus til samt delikat frokost.

Referat:
1) Regnskab (Ole)
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

2) Budget/bank (Ole)
Budgettet blev gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.

3) Kontingentopkrævning (Ole)
Opkrævningen af kontingenter er i 2016 forløbet meget nemt og uden problemer. Tak til grundejerne for
de mange rettidige indbetalinger.

4) Status projekt ”dræn” (Henning/Torsten)
Sagen er afsluttet og drænene virker efter hensigten.

5) Status drænproblemer Asebovej (Torsten/Stefan)
4-5 grundes dræn er blevet spulet og grenskåret, hvilket lader til at have løst de umiddelbare
drænproblemer i området. De involverede grundejere har selv stået for betaling af udgifterne.

6) Fremtidig bestyrelse/ ansvarlige. Hvem fortsætter og hvem trækker sig ud?
Der er blevet drøftet valg til bestyrelsen ift. næste generalforsamling.

7) Veje og stillingstagen til vedligeholdelse - Mjølnersvej/Valhallavej
Der indhentes tilbud fra Niels Kæmpe angående reparation af huller i Valhallavej medio sommer 2017, og
Henning kontakter ligeledes Eigil, som foretager udbedring af nuværende huller hurtigst muligt.

8) Status badebro og tømmerflåde. Nye side-endetrapper (Henning)
Bestyrelsen har diskuteret tilstanden på badebroens trapper. Slitage og rustproblemer skal udbedres og
Henning/ Stefan indhenter derfor tilbud derom.

9) Status Trappe (Torsten/Henning)
Trapperne males igen af den dygtige trappegruppe hvor Linda forhåbentlig fortsat vil være tovholder.

10) Hjertestarter (Henning)
Adam undersøger fortsat muligheden for at få en sponsoreret hjertestarter til foreningen.

11) Nedkørslen (Henning/Torsten)
Henning tager kontakt til Ole Vel igen i år angående vedligeholdelse af nedkørslen til stranden.

12) Rotter
Der er blevet fundet rotter i området. Evt. berørte grundejere anbefales at kontakte kommunen, da de
kommer gratis ud og tjekker samt rådgiver om forebyggelse og bekæmpelse. Bestyrelsen fraråder på det
kraftigste al fodring af dyrelivet (rådyr, fasaner mv.), da dette tiltrækker rotterne.

13) Ny hjemmeside og forslag til online "markedsplads" (Henning)
Bestyrelsen har besluttet at oprette et forum for intern kontakt grundejerne imellem - en online
”markedsplads” der etableres efter generalforsamlingen 2017.

14) Kalender
Strandrensning: 12. maj kl. 10.
Udsætning af badebro: Lørdag/søndag d. 13-14 maj.
Udsætning af tømmerflåde: Lørdag/søndag d. 13-14 maj.
Generalforsamling: 18. juni kl. 10.
Sct. Hansfest med lille bål: Lørdag d. 24. juni kl. 20.00.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 5. juni kl. 10 hos Stefan.

15) Sct. Hansfest 24. Juni
Ole og Torsten står for bål, opstilling og traktement.

16) Generalforsamling 2017
Torsten finder lokaler. Yderligere opgavefordeling finder sted til næste bestyrelsesmøde.

17) Fordeling af arbejdsopgaver/aktivitetsliste (Adam)
Adam fordeler opgaverne til bestyrelsen.

