Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II, www.drmstrandpark.dk
Referat af Bestyrelsesmøde afholdt den 18. februar 2010 hos næstformanden.

Formand Kate Jacobsen
● Formanden har modtaget en opfordring til at grundejerforeningen deltager i sandfodringsprojektet
langs stranden, som andre grundejerforeninger har iværksat. Bestyrelsen overvejer at give
initiativtagerne mulighed for at fortælle om projektet på førstkommende generalforsamling.
Næstformand Jørgen Brøndum
● I vores andel af det fredede område er selvsåede buske og træer blevet beskåret for at undgå, at
området springer i skov. Dette er alm. vedligeholdelse i overenstemmelse med fredningsbestemmelserne.
● Vi har endnu ikke slået sivarealerne på vores andel af det fredede område (alm. vedligeholdelse).
Vi vil aftale nærmere præcis hvor der skal slås og kontakte vores entreprenør.
● Bestyrelsessuppleant Alex Salonin vil sørge for, at der i grundejerforeningens område bliver ryddet
for bjørneklo og gyldenris – tak Alex.
Kasserer Søren Holmboe
● Kassereren var ikke til stede men havde fremsendt 2009 regnskab og forslag til 2011 budgettet.
Diverse spørgsmål blev rejst og vil blive afklaret / besluttet på næste bestyrelsesmøde.
Sekretær Kent Dittlau
● Sekretæren var ikke til stede. Kent har håndteret diverse henvedelser til foreningen på vores
hjemmeside.
● Sekretæren og formanden for vej- & sti vil inden udgangen af april have et forslag til opgradering af
foreningens hjemmeside klar. Som nye funktioner vil der bl.a. komme lagring af korrespondance og
styring af medlemsoplysninger.
Formand for vej og sti Peter Hauch
● Vedr. den aktueller hegnssag Solbakkevej 24C er der afholdt møde med en embedsmand fra
Gribskov Kommune. Formanden, næstformanden og fomanden for vej og sti deltog i mødet.
Spørgsmålet er af principiel karakter og er genstand for fortsatte forhandlinger med kommunen.
● Kommunen er indstillet på at samarbejde med foreningen om at finde en løsning på den ikke
oprensede grøft langs banelegemet øst for Pandehave å og de deraf følgende alt for store vandmængder
som kommer fra banelegemet.
● Vedr. nyt asfalt slidlag på Strandkrogen: Vi venter på at kommunen får lavet en omkostningsfordeling imellem vores grundejere på Strandkrogen, grundejerne på Pandehavevej, Vandværket,
Banen samt Skov- og Naturstyrelsen.
Næste bestyrelsemøde bliver mandag den 29. marts hos suppleant Ole Madsen.
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