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Referat af bestyrelsesmøde 18.04.2022 - kl. 10.00 

Drøsselbjerg klint 

 

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

 

 

1. Meddelelser 

a. Nye medlemmer 

Ingen nye medlemmer. 

b. Hvem deltager i strandrensning fra bestyrelsen? 

Merete og Søren E. deltager fra bestyrelsen og står for det praktiske i forbindelse 

med strandrensning den 14. maj kl.10. ØL og vand samt klare affaldsposer. 

 

2. Økonomi  

a. Regnskab 2021 

Regnskabet er til revision og udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

b. Budget 2022, herunder regulering af vejfond og badebro-fond 

Budget gennemgået og godkendt. Fremlægges for generalforsamlingen. 

 

3. IT hackerforsikring – forslag fra banken 

Bestyrelsen godkendte, at der tegnes en IT hackerforsikring til foreningen, denne tilføjes 

budgettet.  

 

4. Retshjælpsforsikring (tilbud fra TRYG) 

Foreningen har ikke mulighed for at få en retshjælpsforsikring. 

 

5. Stranden 

a. Badebro – gennemgang af tilbud (se indkaldelse GF) 

Bestyrelsen havde en dialog om de 3 tilbud og mulighederne for opbevaring af 

badebro om vinteren.  

 

Bestyrelsen anbefaler ikke tilbud på 45.000 kr. med hele badebro op og opbevaring 

indenfor. Prisen vil betyde en kontingentforhøjelse på sigt. 

 

Bestyrelsen anbefaler at pinde og fødder bliver taget op af vandet hvert efterår. 

Store sten kan i de store storme ødelægge og gøre pindene skæve. 

 

Bestyrelsen besluttede at anbefale generalforsamlingen tilbud fra NBC Marine på 

27.850 kr. En forudsætning for dette tilbud er at generalforsamlingen godkender at 

badebroen opbevares på stranden om vinteren. 

 

b. Gangbro fra trappe til badebro – tilbud 

Tilbud indhentes. 
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6. Nedkørsel – status på reparation 

Bestyrelsen er i dialog med Kæmpe om nedkørslen. Bestyrelsen forventer at en aftale om 

nedkørsel er i orden inden generalforsamlingen. 

 

Storme vil tage grus, jord og sten fra nedkørslen hver vinter. Bestyrelsen besluttede, at 

fremtidigt vedligehold af nedkørsel drøftes på næste bestyrelsesmøde, når opbevaring af 

badebro er behandlet på foreningens generalforsamling. 

 

7. Status på foreningens dræn. Spuling af drænrør? 

Bestyrelsen har været alle foreningens brønde igennem efter sidste skybrud. Her kunne der 

konstateres en god gennemstrømning i dræn, så alt ser godt ud. Foreningen betaler for at 

få spulet hoveddræn. Pris for spuling af brønde undersøges i forhold til en beslutning i 

bestyrelsen om spuling. 

 

8. Generalforsamling 15. maj kl. 10.00 på Gårdhøjsvej 1 

a) Praktisk: Kringle eller tærte – Søren E. 

b) Forslag fra bestyrelsen til GF om opbevaring af badebro om vinteren. 
 

Dirigent: Eva Debel? 

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):  Per Boesen.   På valg (modtager genvalg) 

 

9. Planlægning af Sct. Hans aften – hvem gør hvad? 

Grill og kul/gas til rådighed. Øl, vin og vand samt chips. 

Teltet stilles op på skrænten, hvis det er muligt i forhold til vejret. 

Tilmelding til arrangementet. Arrangementet starter kl. 18. 

Søren E. står for arrangementet. 

 

10. Næste bestyrelsesmøde i 2022 

Søndag den 4. september hos Ole, Mjølnersvej 15. 

 

11. Evt. 

 


