Referat af bestyrelsesmøde Drøsselbjerg klint - 12.09.2020 – Hellasvej 4 kl. 10.00

1. Meddelelser
a. Nye medlemmer
Nyt medlem i foreningen - Adilsvej 10, formanden går forbi med gave ved lejlighed.
b. En historie om en finger
Orientering om historien om fingeren.
c. Trappen er glat – nyt skilt.
Bestyrelsen har fremstillet skilt. Skiltet er kommet op ved trappen og oplyser om at
trappen kan være glat.
d. Hjertestarter – kursus?
Der er ikke fastsat datoer for nye kurser.
2. Regnskab og budget
a. Budget og forbrug indtil nu i 2020
Regnskab og budget præsenteret. Foreningens økonomi er god og udgifter i 2020
er estimeret til at ligge inden for eller lidt under budget.
b. Indbetaling af kontingent 2020 – status
Alle foreningens medlemmer har indbetalt kontingent. Bestyrelsen laver eksempel
på tekst, der skal påføres ved indbetaling i forbindelse med opkrævning 2021.
c. Udkast budget 2021
Budget idé 2021 præsenteret.
3. Stranden:
a. Ny badebro og tømmerflåde – status efter første år
Badebroen nedtages i uge 38, hvis vejret tillader.
Den nederste del af nedkørslen reetableres i forbindelse med optagning af badebro.
Der har hen over sommeren været rigtig god feedback og stor søgning på den nye
badebro.
b. Ekstra sektion på badebro?
Bestyrelsen har indhentet tilbud på et ekstra brofag på 5 meter. Det vil koste 30.000
kr. eks. moms.
Bestyrelsen undersøger om en udvidelse af badebroen kan ligge inden for den
eksisterende godkendelse af badebro. Hvis ikke indsender bestyrelsen en ny
ansøgning på en udvidelse af den godkendte badebro med yderligere 5 meter.
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Bestyrelsen besluttede at indkøbe en ny sektion til badebroen, såfremt en udvidelse
af badebroen godkendes. I så fald vil indkøb ske i løbet af efteråret/forår så den nye
sektion kan opsættes i forbindelse med opsætning af badebro sommer 2021.
c. Skraldespand til vinter – tømning
Skraldespandens tilstedeværelse på stranden, har betydet, at folk har været flinke til
at tage skrald med op fra stranden, så den har været flittigt brugt. Bestyrelsen
besluttede at skraldespanden forbliver ved trappen. Bestyrelsen sørger for tømning
sommer og hen over vinteren.
d. Et bord-bænkesæt mere på stranden?
Bestyrelsen besluttede at indkøbe endnu et bord-bænkesæt, der placeres på
stranden. Desuden organiserer bestyrelsen at de to sorte solsenge samt de gamle
pallemøbler fjernes fra stranden.
Sommer 2021 kan der evt. fremstilles nye pallemøbler til stranden.
4. Nedkørsel
a. Referat fra møde med initiativgruppen.
Der har været møde i initiativgruppen, hvor forslag til ny nedkørsel til stranden blev
behandlet. Det er i initiativgruppe og bestyrelse besluttet at indsamle underskrifter
for opbakning til den nye nedkørsel i foreningen ligesom foreningen gjorde ved
ansøgning om den nye badebro.
b. Ansøgning til ”Få det fikset puljen”
Ansøgning på det af Kystdirektoratet godkendte forslag til en nedgravet nedkørsel 5
meter længere tilbage på fællesarealet, er indsendt til ”Få det fikset” puljen.
5. Det grønne og klip med “kampagne” eller “vi hjælper hinanden”
Bestyrelsen laver et oplæg til initiativ om ”Vi hjælper hinanden” med at skære det grønne
ned. Forslaget præsenteres kort i nyhedsbrev og til generalforsamlingen 2021 ligger et
idégrundlag til hvordan det kan organiseres, hvornår det kan foregå og et arrangement kan
evt. afsluttes med en grillpølse og vand.
6. Fibernet – hvad ved vi?
Fibernet kommer, ifølge Fibia, til foreningen sidst på vinteren eller i løbet af foråret.
Foreningen modtager en oversigt over, hvor Fibia vil lægge net ned så foreningen kan
være behjælpelig med tegninger over dræn m.v.
7. Sct. Hans næste år (2021)
Idéen er at gøre lidt mere ud af Sct. Hansfesten, der foregår på fællesarealet og der kan
evt. opsættes stort telt. Grundejerne medbringer selv stol, kød og vin, bestyrelsen opsætter
grill og borde. Der orienteres i nyhedsbreve om Skt. Hans arrangementet desuden
præsenteres idéen på generalforsamlingen.
8. Stormøde Landliggerudvalg 19.9. – orientering
På mødet blev emner som kloakakering og spildevand, kystsikring m.m. behandlet.
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Bestyrelsen deltager i mødet ved formanden.
Kommunen kunne på mødet meddele, at kloarkering ikke er på vej til foreningen.
9. Veje – tilstand og vedligehold
Der er generelt stor tilfredshed med de nye veje og støvbekæmpelsen ser ud til at have
virket rigtig godt i år.
10. Referat fra SU-møde 6.9.
Her behandles det lokale samarbejde om Valhallavej. Formanden har deltaget i mødet.
De tre grundejerforeninger er i dialog om fartbekæmpelse, da vejen nu er af god
beskaffenhed, køres der desværre lidt for stærkt. Men det er svært at lave lokale initiativer,
da det er offentlig vej og man eks. ikke kan lave egne regler for fartgrænser m.m.
Badebroerne er blevet behandlet på mødet. Der er offentlig adgang til alle 3 foreningers
badebroer.
11. Nyhedsbrev – ideer?
• Tømmerflåde og badebro
• Vejenes tilstand
• Nedkørslen
• Opsamling fra samarbejds udvalget.
• Dato for generalforsamling
• Affaldsordning
• Økonomi
• Stranden og skiltning
• Grønt klip
• Skt. Hans arrangement
• Længere badebro
• Kurser hjertestarter
12. Kalender for 2021
Generalforsamling 9. maj kl. 10
Skt. Hans arrangement den 26. juni kl. 18
13. Næste bestyrelsesmøde
Den 15. november kl. 10. med efterfølgende frokost.
14. Evt.
Foreningen har fået nye skraldespande og der skal sorteres fra den 1. november.

12.09.20
Referent: Merete Christoffersen
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