Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II
Kontakt: info@drmstrandpark.dk.

Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 22. august 2011 hos næstformand Jørgen Brøndum.
Alle bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant var til stede.
Formand Kate Jacobsen
• Efter denne sommer må vi desværre konstatere, at det er nødvendigt at indskærpe reglerne for
haveafbrændning: I byzone og i sonmmerhusområder er det ikke tilladt at afbrænde haveafffald
eller andet affald. Se i øvrigt de fuldstændige regler jvf. skrivelse fra Gribskov Kommune
dateret 29. juni 2011, som vi netop har lagt på hjemmesiden..
Næstformand Jørgen Brøndum
• Vi vil igangsætte en renovering og vedligeholdelse af flere af vores stier i området.
• Vi påtænker en udbygning af kronekanten på et begænset stykke af åens østside imod
Solbakkevej p.g.a. sommerens ekstremt meget regnvejr.
• Bestyrelsen vil sætte flere skilte op om at henkastning af haveaffaled i det fredede område er
forbudt jvf. skriftligt påbud fra Gribskov Kommune. Vi henstiller til vores medlemmer at
respektere dette.
Sekretær Kent Dittlau
• Vi opfordrer fortsat alle vores medlemmer, som endnu ikke har indsendt deres e-mail
adresser til info@drmstrandpark.dk om at gøre dette med henblik på at spare den dyre
porto til almindelig post.
• Der er modtaget klager fra grundejere på Solbakkevej p.g.a. af en omfattende påfyldning af
stabilgrus i forbindelse med genopbygning af et sommerhus med det resultat, at næsten alt
overfladevand løber ind på nabogrundene.
Kasserer Søren Holmboe
• Søren har betalt penge tilbage grundejerne for asfalteringen på Strandkrogen jvf.
generalforsamlingsbeslutningen.
• Vi har p.t. 12 restanter. Vi arbejder på at inddrive disse kontingenter.
• Søren redegjorde iøvrigt for økonomien og budgettets status.
Formanden for vej- og sti Peter Hauch.
• Vi afventer bekræftelse fra Gribskov Kommune om et snarligt møde med kommunen vedr.
hegn- og skelforhold i området, afledning af overfladevand samt andre aktuelle problemer.
•

Konstituering: Bestyrelsen er uændret. Se listen over bestyrelsesmedlemmer på vores
hjemmeside eller i én af vores tre opslagskasser.

Næste bestyrelsesmøde aftales når det omtalte møde med Kommunen er fastlagt.

Ref. JB

