Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II
Kontakt: info@drmstrandpark.dk.
Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk
Referat bestyrelsesmøde afholdt den 21. marts 2011 hos Peter Hauch formand for vej- og sti.
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.
Formand Kate Jacobsen
● Formanden og næstformanden deltog den 20. januar i et møde for lodsejere indkaldt af Gribskov
Kommune vedr. skiltning og færdsel i Pandehave Å fredningen (Rusland). På mødet havde en
repræsentant fra kommunen først et oplæg, men i bund og grund var der intet specielt nyt for vores
område. Kommunen ønsker fortsat en skiltning om ridning forbudt og hund i snor. Vi fremførte et
ønske om et skilt yderligere nemlig knallertkørsel forbudt. Endvidere ønsker vi en fornyelse af de
gamle skilte med samme placering som hidtil, men i et mere beskedent format f.eks. a la
Skovstyrelsens pæle med små skilte på. Der var en del diskusion om cykelkørsel er tilladt eller ej. Vi
fremførte, at vi ikke ønsker et skilt om cykelkørsel forbudt, men at vi heller ikke ønsker specielle
cykelster anlagt udover de eksisterende stier. Vi vil til gengæld gerne at Kommunen i højere grad
opfylder sin forpligtelse til at holde de to hovedstier bedre ved lige (den nord-syd gående og den østvest gående. Vi afventer nyt oplæg fra Kommunen som resultat af mødet.
Formand for Vej og Sti Peter Hauch og næstformand Jørgen Brøndum
● En grundejer har med basis i en rapport fra et ingeniørfirma stillet forslag om, at der bygges et dige
på østsiden af Pandehave Å, samt at vi igen søger Gribskov Kommune om at lave en begrænset
dræning i Rusland. Begge dele for at beskytte enkelte grundejere på Solbakkevej mod potentielle
oversvømmelser. Kommunen har givet udtryk for, at dette ikke er hensigtsmæssigt og nødvendigt, og
dette er bestyrelsen enig i omend alle ved, at der ikke kan gives garantier på dette område. Bestyrelsen
vil fremsætte et andet forslag på Generalforsamlingen, som vi mener løser vandproblemerne øst for
Pandehave Å. Dette forslag er afstemt med Kommunen og vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen
til Generalforsamlingen som er den 19. juni 2011.
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. 35 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
● Bestyrelsen udarbejdede budgetforslag 2012 på et separat møde den 10. marts og færdiggjorde
forslaget under dette møde da formanden for vej og sti var forhindret den 10. marts.
● Regnskabet for 2011 blev gennemgået for videresendelse til revisionen.
Næste ordinære bestyrelsesmøde planlægges til uge 18.
Ref. JB

