
 

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II 

 

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

 

 

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 4. maj 2011 hos næstformand Jørgen Brøndum. 

  

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

  

Formand Kate Jacobsen       

● Det er ikke noget nyt at vi ønsker langsom kørsel på vores veje bl.a af hensyn til legende børn, men 

man skal også været opmærksom på at der ofter er rådyr og andet vildt på vejen .... og de ser sig ikke 

for.  

 

Næstformand Jørgen Brøndum  

● Vedr. kommunens projekt med sandfodring har grundejerforeningen også modtaget en stemmeseddel 

som medejer af en del af Rusland. Bestyrelsen ønsker ikke at støtte dette projekt først og fremmest 

fordi vi anser betalingsmodellen for urimelig, da det kun er meget få af de betalende grundejere som 

selv vil få glæde af projektet og i hvert fald slet ikke i Dronningmølle.    

  

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 er nu oppe på  

40 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  

● Revisionen har gennemgået vores 2010 regnskab og det er klar til udsendelse sammen med 

indkaldelsen til Genrelforsamlingen som også vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.  

 

● Formanden for vej- og sti Peter Hauch. 

Strandkrogen: Bestyrelsen sætter til afstemning på Generalforsamlingen om grundejerforeningen skal 

betale regningen for asfalteringen af Strandkrogen. Grundejerne på Strandkrogen har selv betalt 

regningen i første omgang. Den samlede regning lyder på ca. 55.000 kr.  

 

Vedr.  Solbakkevej 26B/C sagen har vi modtaget godkendelse fra kommunen og indhentet 

gravetilladelse. Vi venter nu på endeligt tilbud fra entreprnøren.     

 

Ref. JB 
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