Drøsselbjerg Klint grundejerforenings bestyrelsesmøde 18/01/2015
kl. 10 hos Henning Fardan, Dionysosvej 9, 4200 Slagelse
Referent, Adam Rønlund

Referat af bestyrelsesmødet
- Alle medlemmer af bestyrelsen var til stede. Mødet forløb under god ro og orden. Tak til Henning
for kaffe og wienerbrød, samt for at lægge hus til mødet.

1) Budget & økonomi.
Bestyrelsen har diskuteret budgettet, som ser fornuftigt ud og tilmed rammer næsten plet ift. det
forventede overskud. Budgettet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Ansvarlig: Ole

2) Kontingentopkrævning.
Kontingenter modtaget fra alle grundejere.
Ansvarlig: Ole

3) Vejfond
Der afsættes i 2015 20.000,- af grundejerforeningens budget til en vejfond. Herefter er målet at
afsætte 5.000,- pr. år indtil der opnås 50.000.
Ansvarlig: Ole

4) Veje og stillingstagen til vedligeholdelsen
Der vil blive foretaget reparationer af Mjølnervej (sider/rendesten), og af hullerne på Valhallavej.
Ansvarlig: Henning

5) Landliggerudvalget/bebyggelsesgrad
Torsten har bearbejdet kommunen angående bebyggelsesgrad på matriklerne (fra 10% til 15 %).
Sagen ligger nu hos landliggerudvalget.
Ansvarlig: Torsten

6) Status Naturstyrelsen
Trappen er blevet godkendt som den er nu (uden vinger). Der er i den forbindelse ikke kommet
mere brok fra naturstyrelsen. Sagen er lukket.
Ansvarlig: Henning
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7) Status badebro
Kommunen har godkendt vores badebro, ud fra de tegninger og bilag Henning har forelagt dem.
Sagen er lukket.
Ansvarlig: Henning

8) Status Trappe
Torsten og Hugo skar de påkrævede dele af trappen med motorsav. Tilpasningen er blevet godkendt
af naturstyrelsen. Gelænderet bliver færdiggjort i foråret 2015.
Ansvarlig: Torsten

9) Tømmerflåde
Bestyrelsen arbejder videre på tilbud og muligheder angående etablering af en tømmerflåde i
forbindelse med vores badebro.
Ansvarlig: Henning, Adam, Ole, Torsten og Stefan

10) Status tilstoppede/ødelagte dræn.
Der indhentes endnu et tilbud på opgaven med at løse drænproblemerne på grundejerforeningens
areal omkring Dionysosvej. Der indsamles yderlige fakta og der er en fortløbende dialog med de
andre involverede grundejerforeninger og grundejere.
Ansvarlig: Henning, Torsten.

11) Skt. Hans
Afbrænding af et "kæmpebål" samlet af fælles haveaffald finder for fremtiden ikke sted med. Dette
skyldes risikoen for at være ude af stand til at afbrænde bålet ved farlige vejrforhold. I sådant
tilfælde må bålet nemlig ikke brændes af på andre dage, hvormed foreningen står tilbage med store
udgifter til at fjerne det etablerede bål. Fremover kan der etableres et mindre bål som det blev gjort
sommeren 2014, i forbindelse med den valgte skt. Hans festdag.
Ansvarlig: Henning

12) Bådpladsen/ansvarlig
Bestyrelsen sørger for, at der foretages en bedre vedligeholdelse af bådpladserne og rekonstruktion
af nummerskilte/pæle.
Ansvarlig: Henning
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13) Brev fra Jens Dollerup vedr. beskæring af træer
I reference til Jens Dollerups brev til bestyrelsen om træ-beskæring, henviser bestyrelsen til
nyhedsbrevet 2013: http://www.drosselbjergklint.dk/Nyhedsbrev_januar%202013.pdf
Ansvarlig: Henning

14) Datoer for generalforsamling, strandrensning, udsætning af broen, og skt.
Hansfest
Generalforsamling finder sted d. 17. maj kl.10.00. Strandrensning finder sted d. 16. maj kl. 10.00.
Udsætning af broen finder sted d. 22-24. maj (afhængig af vejrforhold). D. 27. juni afholdes der skt.
Hansfest.
Ansvarlig: Henning

15) Fordeling af arbejdsopgaver og deadlines for disse.
Der etableres en arbejdsplan for kommende opgaver med relevante deadlines.
Ansvarlig: Adam
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