Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II, www.drmstrandpark.dk
Referat af Bestyrelsesmøde afholdt den 23. september 2009
Formanden

Vedrørende miljøadvokatens brev til Naturklagenævnet er der endnu intet svar, og det afventes stadig.
Et brev fra grundejer Otto Klæbel med forslag til grundejerforeningen om at reducere det årlige
kontingent vil blive behandlet på næste generalforsamling..
Restancer: 18 ialt. Kassereren aftaler opfølgning med vores regnskabsfører.
Vi vil undersøge om det er muligt at lade restancer gå i RKI. Kassereren vil undersøge mulighederne.
Næstformanden
Der er stadig intet nyt vedr. vores ønske om yderligere påfyldning på stien imellem Park Alle og
Solbakkevej.
Der er har slået græs flere gange på det fredede område hele vejen rundt langs åen og kanalen.
Vi skal have beskåret træer og buske på det fredede område, men vi vil vente til efter løvfald.
Vedr. svar fra Naturklagenævnet: Vi vil kontakte Naturklagenævnet og forhøre os om hvornår vi kan
forvente svar. Grundejer Palle Rasmussen har tilbudt at beskære siv i området ved Pandehave Å.
Kassereren
Vores regnskabsfører har rykket for en opdateret adresseliste over alle grundejere.
Bestyrelsen vil sørge for, at det ordnes inden for 8 dage.
Der er afholdt et møde imellem den afgåede kasserer Jette Bork og den nye kasserer Søren Holmboe.
Vi har indtil dato i år modtaget en regning på foreløbigt 22.500 kr. fra Michael Christensen.
Kasseren har en opgørelse som viser, at vi indtil dato er pænt indenfor vores 2009 budget.
Sekretæren
Overdragelsen imellem den tidligere og den nye sekretær er igang.
Mails via hjemmesiden med forespørgsler om kontingent er betalt eller ej vil blive videresendt til vores
regnskabsfører for besvarelse.
Vedr. opdatering af adresselisten over alle foreningens medlemmer sættes en ny procedure op.
Formanden for vej og sti
... er er i dialog med Solbakkevej 77. Skellet ud mod åen er reetableret.
Sommerhuset på Solbakkevej 28 er brændt, men et skel mangler stadig.
Volden for enden af grunden Solbakkevej 24c, som opfylder en 4 m bred brandvej (jvf.
matrikelkortene): Ny skelafgrænsning er sat op cirka i skel af grundejeren men er hverken i
overenstemmelse med hegnsloven, lokalplanen eller gældende deklaration.
Samtale med kommunen vedr. vandafledning langs banen. Kommunen har anmodet om at vi
fremsender en skriftlig klage over Lokalbanens manglende vedligeholdelse.
Vejsyn på Strandkrogen. Vi afventer svar og kommunens rykkes for svar.
Stisystemet langs banen og åen er nu vedligeholdt og i fin stand.
Beskæringer efter løvfald afventer. Yderligere bænke som tidligere diskuteret afventer.
Ebentuelt:
Åen er for tiden meget tilgroet og trænger til oprensning. Næstformanbden vil tilskrive kommunen.
Næste møde 1. dec. 19.00 hos formanden

