Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II
Kontakt: info@drmstrandpark.dk.
Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk
Referat bestyrelsesmøde afholdt den 3. november 2010 hos næstformand Jørgen Brøndum
Formand Kate Jacobsen
● Orienterede om hendes og næstformandens møde med de andre grundejerforeninger. Der var enighed
om fremover at afholde ét til to møder om året om emner af general interesse for alle grundejerforeningerne i vores nærområde. Mødet drejede sig f.eks. om trafikken på Villingerødvej hvor der
køres alt for stærkt og forskellige trafikdæmpende foranstaltninger blev diskuteret. Områdets kreative
værdier herunder stranden, kystbeskyttelse, blåt flag, parkerings- og tilkørselsforhold blev diskuteret.
Af fremtidsønsker blev nævnt en sti langs stranden til Gilleleje og et stisystem langs Esrum Å. Der blev
ikke truffet egentlige beslutninger under dette indledende møde.
Næstformand Jørgen Brøndum
● En bedre sikring af åbrinkens østlige side imod oversvømmelse blev diskuteret i bestyrelsen.
Vi vil bede vores suppleant om at lave en begrundet ansøgning om sikring af åbrinken til bestyrelsen.
Baseret på denne vil bestyrelsen se velvilligt på at lade en entreprenør undersøge mulighederne. Dette
kan så evt. resultere i et forslag til næste generalforsamling.
● Sekretær Kent Dittlau nævnte at stien over det fredede område fra Park Alle til Solbakkevej formentligt snart bliver oversvømmet. Peter Hauch som alligevel snart skal have møde med kommunen vil
nævne dette for kommunen med henblik på at få fyldt mere stabilgrus på.
Sekretær Kent Dittlau
● Et arbejdsmøde i bestyrelsen skal afholdes med henblik på at uddanne i Google document.
● Vi vil fortsat opfordre alle vores medlemmer til at indsende deres e-mail adresser til
info@drmstrandpark.dk med henblik på at spare den dyre porto til almindelig post. Vi har modtaget
en del, men vi vil gerne have mange flere.
Kasserer Søren Holmboe
● Vi er indenfor 2010 budgettet bortset fra snerydningen sidste vinter. Denne må betales fra vejfonden.
● Bestyrelsen vil igen forsøge sig med at sende gamle restancer til incasso.
Formand for vej og sti Peter Hauch
● Den 4. november har Peter aftalt et vigtigt møde med Gribskov kommune vedr. de gældende
lokalplanener, deklarationer og hegnsforhold i grundejerforeningen samt afledning af overfladevand.
● Kommunen har desværre afvist grundejerforeningens tilbud om køb af kommunens fordring på
reparation af Strandkrogen fra ud for jernbanebroen og til Pandehave Å.
Det betyder at Strandkrogens beboere selv må betale den fremsendte regning fra kommunen.
Bestyrelsen vil foreslå at grundejerforeningen dækker den samlede udgift på næste generalforsamling.
Hvis dette bliver vedtaget vil grundejerforeningen i så fald refundere den enkelte grundejers udgift.
Særskilt brev vil snarest blive udsendt til foreningens grundejere på Strandkrogen.
● På mødet med de andre grundejerforeninger blev vi anbefalet at kontakte entreprenør Mogens
Salling vedr. sikring af vores vejkanter mod over/gennemgroning af ukrudt idet han har teknisk
ekspertise på dette område.
● Broen over åen ved jernbanen skal snarest muligt efterses for evt. reparationer.
Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar kl. 19.00 hos næstformanden.
Derudover aftaltes et internt arbejdsmøde for bestyrelsen vedr. foreningens dokumenthåndtering
onsdag den 1. dec. kl. 19.30.
Ref. JB

