
 

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II 

Kontakt: info@drmstrandpark.dk.   Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk 

 

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 12. januar 2011 hos næstformand Jørgen Brøndum 

 

Formand Kate Jacobsen       

● Formand og næstformand vil deltage i et møde indkaldt af Gribskov Kommune vedr. skiltning og 

mulighed for færdsel i Pandehave Å fredningen (Rusland). Et referat fra dette møde vil indgå i næste 

bestyrelsesmøde og blive omtalt på næste bestyrelsesreferat. 

 

Næstformand Jørgen Brøndum 

● Se ovenfor. vedr. møde med kommunen. Bestyrelsen blev enige om, at vi også ønsker et skilt sat op 

de tre steder hvor der i forvejen er skilte med knallertkørsel forbudt. 

 

Sekretær Kent Dittlau  

● 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 kun 

modtaget ca. 30 e-mail adresser hvilket  er alt for lidt. Vi er overbevist om at mange flere af de over 

300 grundejere har e-mail adresser. Det skal understreges at indsendte e-mail adresser kun vil blive 

stillet til rådighed for bestyrelsen og naturligvis ikke blive offentliggjort på nettet eller andre steder. 

  

Kasserer Søren Holmboe  

● Vi har stadig 2 til 3 % restanter – desværre typisk de samme gengangere.  Vi gør hvad vi kan for at 

inddrive disse ved inkasso og afventer fogedrettens ekspedition (meget langsommelig).  

● Vi forventer et mindre underskud på 2010 budgettet på ´grund af snerydningen i vinteren 2009/10. 

● Snerydning for vinteren 2010/11 må også forventes at blive af en vis størrelse p.g.a. vintervejret i 

november og december (foreløbigt).  

 

Formand for vej og sti Peter Hauch 

●  Med hensyn til de løbende sager omkring hegn skaber de bortkomne tinglyste servitutter i 

forbindelse med kommunens omlægning fra papir til elektronisk styring problemer, og der er ikke 

overstemmelse i mellem  lokalplan og deklarationer.  Bestyrelsen vil vurdere muligheden for at 

berigtige forholdene ved et nyt sæt deklarationer til tinglysning, som naturligvis skal vedtages af 

generalforsamlingen og de skal godkendes af kommunen inden tinglysning..  

●  Der er klaget over at vores snerydnings entreprennør efterlader store bunker af sne foran enkelte 

indkørsler, og vi vil tale med vores entreprenør om dette forhold.  

●  Betaling for asfalteringen på Strandkrogen – alle berørte grundejere har fået brev og alle envendelser 

er besvaret.  

●  Solbakkevej: Et møde vil snarest blive holdt med Gribskov Kommune vedr. vores ønske om en 

udgravning af den eksisterende grøft langs banen og nye dræn til grøften. 

● Træbroen over åen ved jernbanen har været udsat for hærværk. Den vil snarest muligt blive repareret. 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 17. marts kl. 19.00 hos formanden. 

 

Ref. JB 
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