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Referat af bestyrelsesmøde 07.11.2021 - kl. 10-12, Hellasvej 1 

Drøsselbjerg klint 

 

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

 

Dagsorden for mødet: 

1. Meddelelser 

a. Nye medlemmer  

2. Økonomi  

a. Foreløbigt regnskab 2021 

b. Budget 2022 

c. Ole kommer med oplæg til budget og forventede investeringer de næste tre år 

d. Kontingent 2022 

3. Stranden 

a. Badebro – opbevaring i år og fremtidig aftale  

b. Gangbro fra trappe til badebro (forslag) 

4. Skilt til Mjølnersvej (se mail fra Helle) 

5. Nedkørsel - orientering om forløbet og status 

6. Badebroen – diskussion om muligheder og løsninger 

7. Klippe-ned-dag – datoforslag og organisering (Merete) 

8. Nyhedsbrev nov. 2021 – bemærkninger/rettelser 

9. Bestyrelsesfrokost – hvad gør vi? 

10. Generalforsamling 2022 – dato? 

Dirigent:  

Formand (2 år); Ib Jensen.  Ikke på valg 

Kasserer (2 år) Ole Brinch Nielsen På valg (modtager genvalg)? 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Søren Ohlsen. På valg (modtager genvalg)? 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Merete Christoffersen. Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem (2 år) Søren Eilsø. På valg (modtager genvalg)? 

Som bestyrelsessuppleant (1 år) Bo Gammelgaard. På valg (modtager genvalg)? 

Som 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): På valg. Per Boesen. På valg (modtager genvalg)? 

11. Næste bestyrelsesmøde i 2022? 

12. Evt. 
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1. Meddelelser 

Orientering om nye medlemmer. 

 

2. Økonomi 

Ad. A Foreløbigt regnskab 2021 

Gennemgang af forventet regnskab 2021. 

Bestyrelsen havde ingen kommenterer til forventet regnskab. 

 

Ad. B og C Budget 2022 

Bestyrelsen havde en dialog om størrelsen af egenkapital og størrelsen af kontingent. 

Herunder hvor stor foreningens egenkapital skal være. Bestyrelsen talte om at der skal 

være midler til følgende forhold: 

• Storm og is skader på badebro. 

• Skybrudsskader på veje m.m. 

• Skader på dræn. 

 

Foreningen skal have en tilpas buffer til at klare skader i forbindelse med den type udgifter. 

Bestyrelsen forventer at en sådan størrelse skal være omkring 100.000 – 150.000 kr. I 

vedtægterne står at foreningen skal have en vejfond, i øjeblikket har fonden en størrelse af 

20.000 kr. Bestyrelsen vil overveje vejfondens størrelse. 

 

Bestyrelsen havde en dialog om badebro og op og nedtagning og tilbud og priser, hvis 

fundamentet ikke tages op af vandet hvert år. Flere af vores nabo foreninger tager ikke 

fundamentet op. Så vil det kun være dækket og trapper, der skal op og ned hver år, hvilket 

kunne gøre det billigere. Men med en usikkerhed i form af eventuelle isvintre. 

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen om budget 2022 og kontingent 2022 til 

næste bestyrelsesmøde og indhente flere tilbud på priser på op og nedtagning af badebro. 

3. Stranden 

Ad. A: Badebroen ligger på sydsiden af trappen snøret godt for vinteren 2021/22. 

Bestyrelsen indhenter nye tilbud på op og nedtagning af badebro uden fundament fra 

Kæmpe, NBC Maine og entreprenør fra Høng. 

Opbevaring af badebroen tages med som punkt på foreningens generalforsamling sommer 

2022, da der vil skulle en accept på en generalforsamling, hvis badebroen fremover skal 

ligge på stranden vinteren over, med de fordele og ulemper, der er i det. 

Ad. B: Bestyrelsen spørger tømrer til tilbud på en gangbro fra trappen til badebroen. 

4. Skilt til Mjølnersvej (se mail fra Helle) 

Bestyrelsen besluttede at gå videre med skilte af 50x60 til Mjølnersvej. Ib indhenter udkast 

med snegl i sommerlandet og en tekst med 20 km og sneglefart. 

 

5. Nedkørsel - orientering om forløbet og status 

Opdatering på nedkørsel meddeles foreningen i nyhedsbrev. 
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6. Badebroen – diskussion om muligheder og løsninger 

Punktet behandlet tidligere under økonomi, ikke yderligere til punktet. 

 

7. Klippe-ned-dag – datoforslag og organisering (Merete) 

Bestyrelsen tager stilling til behovet for en container, det kommer an på antallet af tilmeldte 

ejere til arrangementet ellers bruges egne trailere. 

Bestyrelsen besluttede at lægge klippe ned dag søndag den 6. februar kl. 9 – 12 og med 

bindende tilmelding.  

Ejerne melder sig til at hjælpe med trailer, stiller med save og ekspertise, kørsel og 

arbejdskraft. Desuden indmelder ejere fælde-, nedskærings- eller topkapningsopgaver til 

bestyrelsen. Merete laver et skriv om arrangementet og det udsendes til foreningens 

medlemmer på mail snarest muligt. 

 

8. Nyhedsbrev nov. 2021 – bemærkninger/rettelser 

Afsnit om hjertestarter og tages med næste gang ellers ingen bemærkninger til nyhedsbrev. 

 

9. Bestyrelsesfrokost – hvad gør vi? 

Bestyrelsen besluttede at de dropper den årlige frokost på Skipperkroen i Mullerup og 

lægger en mindre arbejdsfrokost i forbindelse med et bestyrelsesmøde i stedet for. 

 

10. Generalforsamling 2022 – dato?  

Strandrensning lørdag den 14. maj kl. 10 

Generalforsamling i foreningen søndag den 15. maj kl. 10 

Bestyrelsen laver aftale med Helseklinikken om mødelokale til generalforsamlingen. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde i 2021 

Næste møde i bestyrelsen placeres søndag den 6. februar 2022 kl. 14. 

 

12. Evt.  

Bestyrelsen drøftede hvordan reglerne er for 3 meter brandbælter og redningsveje på de 

grønne stier. 

 

 

7. november 2021 

Referent  

Merete Christoffersen 

 


