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Kontakt: info@drmstrandpark.dk .   Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk 
 
Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. marts  2012 hos næstformand Jørgen Brøndum.  
Mødet fortsatte 15. marts hos formanden for vej- og sti Peter Hauch. 
Alle bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant var til stede (Alex).   
 
Formand Kate Jacobsen 

• Vi vil tage stilling til spørgsmålet om nyt regnskabssystem – se under kasserer. 
 
Næstformand Jørgen Brøndum  

• Vi har fået påfyldt 10 cm lergrus på vores to hovedstier. Entreprenøren har udtalt at han til 
foråret vil sikre en bedre udjævning. Vi følger op på at dette sker. Plus rørføring til udjævning 
af vandspejlet. 

 
Sekretær Kent Dittlau  

• Har i den forgangne periode samarbejdet tæt med og bistået formanden for Vej- og Sti med de 
mange opgaver, som der har været det sidste halve år. 

 
Kasserer Søren Holmboe  

• Regnskabets blev gennemgået og budgetforslag for 2013 blev udarbejdet. 
• Bestyrelsen ønsker at skifte vores nuværende regnskabssystem ud allerede pr. 1/1 2012. De 

seneste år er regnskabet blevet udført af vores regnskabsfører på eget Navision C5 software. 
Grundejerforeningen ejer ikke selv disse data. Fremover ønsker bestyrelsen at vores regnskaber 
udføres i E-conomic SW som ligger på Internettet. Fordelene ved at skifte til E-conomic er: 

• Fremtids- og generationssikret SW og data ejes af brugeren selv. 
• Meget billig løsning. 
• Grundejerforenings egen licens. 
• Meget let tilgængeligt hvor enhver lægmand kan gå ind og trække data og udskrive i for 

eksempel Excell. 
• Meget effektiv abonnementstyring, herunder fakturering og rykning. 
• Gratis support som er blot en enket opringning væk uden alle mulige tast løsninger på vejen. 

Man ringer op og får en support person på linjen. 
• Grundejerforeningens medlemmer sættes op som abonnenter, og en liste kan ved et enkelt klik 

udtrækkes som Excell ark. 
• I forbindelse med overgang til E-conomic skifter vi også regnskabsfører.    

 
Formanden for vej- og sti Peter Hauch. 

• Bestyrelsen har taget principbesluthing om en løsning vedr. afledning af ovefladevand på 
Solbakkevej. Der er to primære områder som jævnligt er oversvømmet. Bestyrelsen ønsker at 
lave et drænsystem på flere af stikvejene samt en hovedledning, som skal fører vandet til åen. 
Endeligt forslag incl. budget er under udarbejdelse, og vil blive forelagt Generalforsamlingen.  

     
 

Næste bestyrelsesmøde hos formanden mandag den  den 7. maj. 
  
Ref. JB 


