
 
 
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-I I, www.drmstrandpark.dk 
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 29. marts 2010 hos suppleant Ole Madsen. 
 
Formand Kate Jacobsen 
● Næste generalforsamling er planlagt til søndag den 13. juni. Kassereren bestiller lokalet. 
 
Næstformand Jørgen Brøndum 
● Vores andel af  det fredede området er i løbet af vinteren blevet ryddet for uønsket vækst af træer og 
buske (som tidligere besluttet og i henhold til fredningsbestemmelserne). 
Suppleant Ole Madsen ønsker stien imellem Solbakkevej og Park Alle yderligere forbedret, da den igen 
er oversvømmet visse steder. 
 
Kasserer Søren Holmboe  
● Regnskabet blev gennemgået og enkelte korrektioner til fordeling på posterne blev aftalt. 
Kassereren vil færdiggøre det endelige regnskab og fremsende det til bestyrelsen.  
Kassereren vil endvidere fremskaffe relevante specifikationer vedr. diverse poster. 
● Diverse ændringer til budgetforslaget for 2011 blev besluttet og nyt og endeligt budget vil blive 
udarbejdet af kassereren og fremsendt til bestyrelsen.  
 
Sekretær Kent Dittlau  
● Ingen meddelelser 
  
Formand for vej og sti Peter Hauch 
● Vinteren har været usædvanlig hård, så vi forventer en større regning til snerydning end sædvanligt, 
og der forventes også udgifter til reparation af veje. 
● Kommunen er vendt tilbage vedrørende fordelingen af udgifterne imellem de berørte grundejere til 
en ny vejbelægning på Strandkrogen vest for Pandehave Å. Bestyrelsen har taget fordelingen til 
efterretning. Omkostningen til grundejerforeningen bliver på ca. 60.000 kr. + moms, som 
ekstraordinært må tages fra vejfonden. 
● Broen over Pandehave å umiddelbart syd for jernbanen skal udbedres. 
● Vi vil kontakte politiet i Helsingør vedr. brandtomten på Solbakkevej, da det er helt uacceptabelt, at 
den henligger som den gør. Vi har forstået, at det er en igangværende forsikringssag. 
● Kommunen er vendt tilbage med en kendelselse vedr. Strandkrogen 24B & C. Kendelsen fastslår at 
deklarationer, lokalplan og hegnslov gør sig gældende i faldende orden. 
Såvel deklarationer som lokalplan kan hentes på grundejerforeningens  hjemmeside 
www.drmstrandpark.dk .  Bestyrelsen fastholder at grundejerforeningens rettigheder og forplig-
tigelser vedr. stistykket vest for 24 C skal opretholdes.   
            
Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 1. juni kl. 19.00 hos næstformanden. 
 
Bestyrelsen mødes tirsdag den 11. maj kl. 19.30 hos formanden til pakning af 
generalforsamlingsindkaldelser. 
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