Referat af bestyrelsesmøde søndag den 20. juni kl. 10.00, Hellasvej 1
Drøsselbjerg klint

Deltagere: Søren Ohlsen, Søren Eilsø, Ole Brinch-Nielsen, Ib Jensen og Merete Christoffersen
Dagsorden:
1.

Meddelelser

a.

Nye medlemmer, Rolf Krakesvej 4, Dionysosvej 5, Asebovej 1, Dionysosvej 2,
Jarlsvej 13 (og sikkert flere)
Formanden orienterede om de mange nytilkomne i foreningen, som har fået
velkomstbesøg og vin.

2.

Økonomi – Ole orienterer
Foreningen har betalt Kæmpe for at ordne veje, der har været udgift til vine til nye
medlemmer i foreningen, som foreningen plejer, udgifter til bestyrelsesforsikring samt
til vedligehold af hjertestarter.
Kontingentindbetalinger til foreningen er godt i gang.
Budgettet 2021 er godkendt af bestyrelsen og forelægges foreningen til
generalforsamlingen. Budgettet er fleksibelt og bestyrelsens bedste bud for det
indeværende år.
Bestyrelsen havde en dialog om ”strategiseminar” for budget 2022 samt tanker for
2023 og 2024 i forhold til økonomi og aktiviteter i foreningen. Bestyrelsen kan på
strategiseminaret fastlægge nogle grundprincipper for det kommende budget.
Bestyrelsen besluttede at Ole kommer med et oplæg til bestyrelsens møde i
november.

3.

Stranden og fællesområde

a.

Badebro og tømmerflåde tidligere i vandet i år
Badebro blev udsat omkring den 1. maj, og tømmerflåden kom i vandet lørdag den
19. juni.

b.

Tovværk på badebro – uheld
Uheld – tovværket i rækværket på badebroen faldt ud af holder, hvor det er sat
sammen ved forlængelse af badebroen. Bestyrelsen besluttede at foreningen køber
nyt tov til rækværket på badebroen, der er gennemgående på hele badebroen til en
pris af ca.1200,- kr. for at undgå lignende hændelser.

c.

Skraldespand – nyt skilt. Virker det?
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Skraldespand indeholder primært dåser uden pant og hundeposer. Det ser ud til at
skiltet virker. Bestyrelsen forventer lidt mere pres på skraldespanden, nu hvor der
kommer sommeraftener med sommergæster.
d.

Et område mere, hvor græsset ikke klippes
Som bestyrelsen har besluttet på deres møde den 7. april, er der nu etableret endnu
et område på fællesområdet med u slået græs hen over sommeren til glæde for
biodiversiteten.

4.

Skilt til Mjølnersvej (se nederst)
Bestyrelsen har modtaget nogle forslag til skilte på Mjølnersvej, til at minde bilister
om at køre 20 km i timen på de små veje. Bestyrelsen vil gerne gå efter et lidt mere
personligt skilt, bestyrelsen tager en runde mere, inden beslutning om skilte. Ib går
videre med opgaven.

5.

Nedkørsel

a.

Status på beskyttet natur - §3 dispensation
Bestyrelsen afventer fortsat dispensation fra Kalundborg kommunen for at
påbegynde ny nedkørsel. Bestyrelsen forventer at få dispensationen og igangsætte
opgaven i sensommeren.

6.

Fibernet – status
Lidt nyt. Fibia har rykket på tidspunkt til sommer 2021
Fibia har kontaktet sommerhusejere i foreningen, der har tilkendegivet interesse for
Fibia. Fibia forventes at nå foreningen omkring september.

7.

Regulering af Ejgils honorar for pasning af græs i foreningen
Bestyrelsen godkendte en mindre pristalsregulering af honorar til Ejgil for pasning af
de grønne arealer og rabatter, det er en regulering på samme niveau, som
bestyrelsen godkendte forrige år.

8.

Sct. Hansaften lørdag 26.6. hvem kommer og gør hvad?
Ib, Søren E og Søren O. står for arrangementet.

9.

Generalforsamling 2021 - 29. august kl. 10.00 i Helseklinikken.
Forplejning: Kaffe, øl og sodavand (Helseklinikken) samt brød (Søren E.).
Dirigent: Eva D. (Søren F. er stand by)
Formand (2 år)

Ib Jensen

på valg (modtager genvalg)

Kasserer (2 år)

Ole Brinch Nielsen

(Ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem (2 år)

Søren Ohlsen

(Ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem (2 år)

Merete Christoffersen

på valg (modtager genvalg)
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Bestyrelsesmedlem (2 år)

Søren Eilsø.

(Ikke på valg)

Bestyrelsessuppleant (1 år)

Bo Gammelgaard

på valg (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant (1 år)

Søren Foldberg

på valg (modtager genvalg)

Revisor (1 år):

Hermod Jensen

på valg (modtager genvalg)

Revisor (1 år):

Eva Debel

på valg (modtager genvalg)

Revisor suppleant (1 år):

Gabriele Nielsen

på valg (modtager genvalg)

Revisor suppleant (1 år):

Per Boesen

på valg (modtager genvalg)

Bestyrelsen gennemgik og godkendte dagsordenen til generalforsamlingen med
tilføjelse af et enkelt indkommet forslag.
10.

Næste bestyrelsesmøde i 2021
Budgetstrategi medtages som punkt på bestyrelsens møde søndag den 21.
november kl. 10 – 12.

11.

Evt.

Referent
Merete Christoffersen
20. juni 2021
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