
 

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II 

 

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

 

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. september  2012 hos Peter Hauch. 

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede samt Alex som suppleant. 

 

Formand Kate Jacobsen 

• Bestyrelsen er konstitueret som det foregående år – se dog ændring under Sekretær Kent 
Dittlau.  

• Der har været 7 indbrud på grundeejerforeningens område efter sommerferien og politiet 
opfordrer til nabohjælp. 

 
Næstformand Jørgen Brøndum  

• Åen er endeligt blevet ryddet – det tog alt for lang tid denne gang hvilket er påpeget over for 
kommunen. Heldigvis er der ikke sket oversvømmelser – sikkert primært p.g.a. at åbrinken er 
blevet hævet på det mest kristiske sted.  

• Buske og træer i grundejerforeningens andel af det fredede område vil blive beskåret i denne 
vinter, så vi forhindrer at det springer i skov. 

• Det er planen at bænkene i vores område vil blive istandsat inden foråret. 
• Rydningen af siv langs den øst- vest gående sti må fremover ske på en måde så stien ikke 

beskadiges. 
• Et ny opslagsskab ved Vagtelvej vil blive sat op i oktober måned som erstatning for det gamle 

skab,  der blev ødelagt ved hærværk. 
 

Sekretær Kent Dittlau  

• Bestyrelsen hat besluttet at sekretærens rolle nedlægges og fremover vil der i stedet være en 
næstformand for Vej, Sti og Skel p.g.a. de mange opgaver der er i dette område. Kassereren 
overtager fremover ansvaret for medlemslisten. Kent er efter denne konstituering næstformand 
for  Vej, Sti og Skel. Overfladevand hører også under dette område. 

 
Kasserer Søren Holmboe  

• Vi har desværre alt for mange restancer både for tidligere år og indeværende år.  
• Budgettets status blev gennemgået. 

 

Formanden for vej, sti og skel Peter Hauch. 

• Øverste stykke af Solbakkevej er nu udbedret. Ifølge kommunen er det grundejerforeningen 
som også ejer den øverste del af Solbakkevej og Maarevej og derfor har 
vedligeholdelsespligten. Grundejerforeningen har så til gengæld ret til at opkræve de 
grundejere, som ikke hører til vores grundejerforening. Forholdene omkring dette undersøges 
nærmere.  

• Vi har under udarbejdelse en normbeskrivelse af beplantning af faste hegn, som fremover vil 
blive brugt i hegnssager. Den vil blive lagt på vores hjemmeside   

     
 

Næste bestyrelsesmøde hos næstformanden den 30. oktober kl. 19:00 
 
  
Ref. JB 


