
Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen 
Drøsselbjerg Klint 3. januar 2016 

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

til Ole for frokost samt for at lægge hus til mødet 

Referat: 

1) Budget/bank, status  

Økonomien for 2015 blev gennemgået, og vi ender op med et underskud tæt på kr. 10.000. Dette 

skyldes bygning af tømmerflåde og især udgifter til dræning. Underskuddet dækkes ind af 

foreningens formue, som ved udgangen af 2015 er godt kr. 63.000.  

2016 budgettet blev gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.  

2) Kontingentopkrævning (Ole) 

Det blev besluttet at bibeholde kontingentet på kr. 1000 for 2016.  

3) Status projekt ”dræn”. (Henning/Ole-økonomi) 

Sagen er afsluttet og sidste faktura betales i januar. 

4) Drænproblemer Asebovej (Torsten-Henning) 

Angående drænproblemerne henvises der til de lokale lodsejere at løse problemerne. Der etableres 

endvidere et drænudvalg hvor Torsten som udgangspunkt er tovholder. 

5) Veje og stillingstagen til vedligeholdelsen-Økonomi-stikveje 

Bestyrelsen anmoder igen i år Eigil om at reparere huller, og der gøres en ekstra indsats for at få 

stampet hullerne. Der tages kontakt til Niels Kæmpe angående et tilbud på vedligeholdelse af 

Mjølnersvej. 

6) Status badebro og tømmerflåde (Henning).  

Udstående reparationer på badebro forsøges opnået primo 2016.  

7) Status Trappe (Torsten) 

Trappens tilstand er udmærket og der planlægges ikke reparationer i indeværende år. 



8) Bebyggelsesgrad (Torsten) 

Sagen vedrørende bebyggelsesgrad er overgivet til repræsentant for landliggerudvalget Ove 

Knudsen. Torsten følger dog fortsat sagen. 

9) Områdeskiltning (Torsten) 

Der undersøges priser på renovation eller udskiftning af skiltet. I den forbindelse tages der også 

kontakt til tilstødende grundejerforeninger der er afbildet på det store oversigtsskilt for at undersøge 

muligheden for en fælles fakturering. 

10) Hjertestarter (Adam) 

Der undersøges fortsat muligheden for bedre tilbud og mulige tilskud til opstilling af en hjertestarter 

på grundejerforeningens område. 

11) Udbygning af Musholm Laks i Storebælt (Torsten) 

Torsten har tage kontakt til Danmarks naturfredningsforening angående bekymringer for forurening 

af kystområdet. De følger sagen tæt. 

12) Dårlig mobildækning (Henning) 

Bestyrelsen har udsendt tilbud fra Internet4U om hurtigt internet indenfor grundejerforenings 

område. 

13) Nedkørslen (Henning) 

Nedkørslen til standen er blevet renoveret to gange i 2015 og vil blive vurderet i foråret 2016. 

14) Flis-ordning, Charlotte (Henning) 

Enkelte grundejere har fundet tilbuddet interessant og har benyttet sig af det. Det lægges ud til 

interesserede grundejerne selv at fortsætte tilbuddet. 

15) Opdatering af hjemmeside- antal besøg på hjemmesiden! (Henning) 

Hjemmesiden er blevet opdateret. Der foretages enkelte rettelser af manglende -årstal i kalenderen. 

 

 

 

 

Referent: 

Adam Rønlund 


