Bestyrelsesmøde i G/F Drøsselbjerg Klint – 7. juli 2013 afholdt hos Bjarne Thor

Til stede: Henning Fardan, Jens Dollerup, Ole Hansen og Bjarne Thor.
Afbud fra: Linda Møller.
Pkt. 1 - Badebro:
Henning og Hugo har monteret den ny 5m sektion for enden af den bestående bro. På grund af
nogle store sten, var det umuligt at placer den brede sektion yderst. Dette gøres næste år. Ole
Hansen flytter stenene med gravko, når broen tages op. Samtidig skubbes sten hen for enden af
nedkørslen, og betonklodsen fra den tidligere trappe fjernes.
Pkt. 2 - Maling af trappe:
Linda Møller, Alice Dollerup, Bende Clausen, Winnie Nordbo, Lissie Baun og Connie Larsen har
malet trappen 2 gange á 6 timer. Meget flot klaret, og stor tak. Næste år skal der males med en
mere holdbar, og noget dyrere maling. Ole kan evt. skaffe maling til gode priser.
Pkt. 3 - Landliggerudvalget:
Nogle grundejerforeninger i vores område har fået brev fra Naturstyrelsen, om at fjerne deres
trappe til stranden, da den ikke er lovliggjort eller registreret. Man holder møde d. 8. juli for
repræsentanterne for de 10 grundejerforeninger i Drøsselbjergområdet for at se, om man kan gøre
noget ved sagen i fællesskab.
Pkt. 4 - Colibakterier :
Bestyrelsen har sidste år anmodet Kalundborg Kommune, om at undersøge evt. forekomst af
colibakterier langs vores strand, da vi har konstateret en del grønalger i vandkanten og ved dræn
udløbene. Kommunen har i forsommeren foretaget en analyse af vores badevand. Det er med
glæde, at vi har modtaget oplysning om, at der ikke er fundet tegn på colibakterier. Kommunen har
lovet at foretage 3 yderligere analyser af vores badevand hen over sommeren.
Pkt. 5 - Vores hjemmeside:
Vores hjemmeside fungerer optimalt. Hennings samarbejde med Eva Grønborg Klausen, der er
webmaster på siden, fungerer upåklageligt.
Pkt. 6 - Nye medlemmer:
Henning Fardan har som repræsentant for bestyrelsen besøgt og budt velkommen i foreningen til 2
nye medlemmer, Mjølnersvej 14 og 20, samt overrakt dem 1 fl. god rødvin hver, samt nødvendige
papirer.

Pkt. 7 - Redningsposten:
Torsten Baun har monteret den af Trygfonden donerede redningspost ved trappen. Stor tak til
Torsten for indsatsen.
Pkt. 8 - Solplatformene:
Thorsten og Hermod har bygget de 2 solplatforme for enden af trappen. De har brugt rigtig mange
timer på det, og platformene er allerede en kæmpe succes. 1000 tak for jeres indsats. Bestyrelsen
bevilger nogle rigtige gode flasker rødvin til de 2 herrer. Henning køber ind.
Pkt. 9 - Tømmerflåden:
Det blev besluttet, at vente med at lave en tømmerflåde til næste år, når vi har søgt
Kystinspektoratet om tilladelse.
Pkt. 10 - Økonomi:
Bjarne Thor oplyste, at vores beholdning p.t. er på ca. 122.000 kr., og at man stadig mangler at
inddrive 12.000 kr. for kontingent. Der mangler kun at blive betalt ca. 3.500 kr. for forsikring, ca.
4.500 kr. for årets græsslåning, udgift til leverance af det nye brofag m.m. samt udgifter til nyt grus
på Mjølnersvej. Bjarne indhenter tilbud, da vi ønsker at hæve vejen ca. 5 cm, så regnvand kan løbe
ud i græsrabatterne.
Pkt. 11 - Veje:
Vores veje er i relativ god stand. Ejgil Petersen vedligeholder løbende Valhallavej for huller.
Mjølnersvej forbedres til efteråret med ca. 5 cm stabilt grus. Vejen tromles efterfølgende.
Valhallavej påføres stabilt grus som tidligere og tromles. Der indkøbes ca. 120 m3 stabilt grus for
dette arbejde. Ole Hansen er koordinater på projektet, og Bjarne indhenter tilbud fra Zachariasen
på udlægning og tromling af vejene. Da udlægning af vejsalt kræver fugtigt vejr, og der p.t. er lovet
tørt og solrigt vejr de næste 2-3 uger, blev det beslutte, ikke at udlægge vejsalt i år. Det lag stabilt
grus, der blev anvendt sidste år, støver mindre.
Pkt. 12 - Sct. Hans:
Sct. Hans aften blev en succes. Der mødte ca. 50 personer op. De nød den dejlige aften. Hugo,
Linda og nogle flere klarede brænd vagten til sent på natten. Henning er i gang med at søge
dispensation hos kommunen, så vi kan afholde Sct. Hans en lørdag aften næste år og ikke mandag
d. 23. juni 2014. Hvis dispensationen ikke kommer i hus, holder vi Sct. Hans aften d. 21. juni 2014,
på stranden med et minibål, og hyggeligt samvær. Det store bål brænder vi så blot af om
mandagen, uden festligheder.

Pkt. 13 - Strandrensning:
Strandrensningen blev afholdt d. 18. maj. Der mødte 8-10 personer op for at hjælpe. Der var ikke
det store at rense, så efter kort tid, var stranden klar, og lidt velfortjent drikkelse blev nydt i det
dejlige vejr. Kommunen svigtede med afhentningen af affaldssækkene, så dette klarede Hugo
efterfølgende.
Pkt. 14 - Bestyrelsesmiddag:
Vi afholder bestyrelsesmiddag lørdag d. 7. september 2013.
Pkt. 15 - Dato for næste bestyrelsesmøde
3. november hos Henning kl. 10.00
Evt.
Henning udfærdiger et nyhedsbrev til medlemmerne med oplysninger vedr.:
a) Ingen colibakterier i vores badevand
b) Vejene sættes først i stand til efteråret for at undgå støjgener nu. I øvrigt udføres arbejdet
bedst i fugtigt efterårsvej.
c) Klippe beplantning mod stier og veje.
Henning ansøger Kystinspektoratet om lovliggørelse af vores badebro, samt tilladelse til at
udsætte en tømmerflåde til næste sæson.
Henning ansøger Naturstyrelse om lovliggørelse af vores trappe.

Henning Fardan, formand

