BESTYRELSESMØDE Drøsselbjerg klint 02.06.2019 kl 17.00

Deltagere: Torsten Baun, Søren Ohlsen, Ole Brinch-Nielsen, Merete Christoffersen, Ib Jensen (sekretær)
Sted: Torsten Baun, Rolf Krakesvej 1, Drøsselbjerg.
Dagsorden:
1. Regnskab & budget. (Ole)
Ole gennemgår kort budget for 2019.
2. Generalforsamling. Opfølgning.
2.1. Højhastighedsnet. Hjemmeside
Ib har undersøgt mulighed for højhastighedsnet. Fibia er ikke på vej med fiber.
2.2. Vejbump Valhallavej
Torsten har forsøgt at kontakte formanden for grundejerforeningen der har etableret bump
på Valhallavej uden held mht. lovlighed af bump.
2.3. Status hjertestarter
Hjertestarter er indkøbt og Ole kontakter elektriker for montering.
2.4. Støvdæmpning veje
Eigil har spredt calciumclorid.
2.5. Nedkørsel. Ny ansøgning
Generalforsamlingen besluttede ’løsning 2’ på generalforsamlingen. Torsten er ved at
færdiggøre og indsende ny ansøgning til Kalundborg kommune. Niels Kæmpe og
’brodrengene’ anbefaler at nedkørslen vender mod nord.
3. Kalundborg Kommune projekt ”Få det fikset”. Puljemidler, ny badebro. (Torsten)
Torsten deltog i opstartmøde i Gørlevhallerne i Kalundborg kommune syd. Der er en pulje, som kan søges
til fx ny badebro. Der skal laves lokale aktionsgrupper som udarbejder forslag. Drøsselbjerg menighedsråd
søger fx til indretning/renovering af grunden op til kirken.
Torsten har sammen med aktionsgruppe lavet en ansøgning med kravspecifikation på renovering af
badebro til ’Få det fikset’. Plus op- og nedtagning af badebro. Torsten afventer beløb fra Bandholmbroen
før ansøgning kan sendes. Bestyrelsen godkender at der søges midler fra puljen.
4. Veje. Vedligehold Mjølnersvej og Valhallavej. (Torsten)
Entreprenør Niels kæmpe har kørt med vejhøvl og Eigil har spredt calciumclorid
5. Grønne områder. ”Vilde øer”. (Torsten)
Er etableret. Ingen bemærkninger.
6. Badebro. Status. (Torsten)
Badebro etableret og gelænder opsat.

7. Tømmerflåde. Status godkendelse/forsikring. (Torsten)
Udlægning af tømmerflåder skal godkendes af Kystdirektoratet. Det er ikke muligt at forsikre en
tømmerflåde med ansvarsforsikring. Foreningen ønsker ikke at udsætte tømmerflåden på disse vilkår.
Henning er indstillet på at købe tømmerflåden af grundejerforeningen og hermed overtage ansvar for
tømmerflåden. Pris for tømmerflåde 1 kr.
Ole kontakter Flådestationen for at undersøge mulighed for at få et mineanker, som kan sikre bedre
fastgørelse af tømmerflåde.
8. Forsikringer. Bestyrelsesansvar
Vi har ikke en bestyrelsesansvarsforsikring. Torsten har undersøgt prisen på en
bestyrelsesansvarsforsikring. Prisen er ca 1900 kr om året. Torsten accepterer tilbud fra Tryg.
9. Trappe og mobile reposer. (Torsten)
Der er frivillige til et malehold.

10. Hjemmeside og Facebook. (Ib)
Ib har overtaget vedligeholdelse af hjemmeside fra Henning.
11. Sct. Hans afholdes lørdag 22. juni. (Koordinator)
Torsten indkøber lidt vin og chips. Og tre sække brænde. Søren sørger for kopier af Midsommervisen.
12. Bord- bænksæt på strand & fællesareal. (Torsten)
Er købt og opsat. Intet at bemærke.
13. Næste bestyrelsesmøde. Middag for bestyrelsen med ”fruer”
Vi holder bestyrelsesmøde med efterfølgende middag med ledsager d 24.11. Bestyrelsesmøde 10.00 og
frokost på Skipperkroen 13.00.
14. Eventuelt
Ole (ny intern revisor i vandværket) undrer sig over manglende referat fra generalforsamlingen i
Drøsselbjerg Vandværk.
Referent Ib Jensen

