
 

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II 

 

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

 

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. februar 2013 hos Kate Jacobsen. 

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var til stede. 

  

Formand Kate Jacobsen 

 Bød velkommen og specielt til Benny Andersen som deltog for første gang som suppleant. 

 Der har desværre været en hel del indbrudstyverier i grundejerforeningens område i denne 

vinter – flere end normalt. Vi vil undersøge hvilke muligheder der er for at skærpe 

overvågningen f.eks. med nabohjælp og evt. overvågning med cameraer. 

 

Næstformand Jørgen Brøndum  

 Vi har fået ryddet det fredede område for uønsket trævækst i henhold til 

fredningsbestemmelserne. Det gør vi hvert tredje år. 

 Vi afventer tilbud på renovering af de fire bænke ved vores fredede område.  

 Vi vil kontakte kommunen med hensyn til skiltenes nedslidning i det fredede område. De 

trænger til udskiftning. Det samme er tilfældet med mange vejnavneskilte, og vi vil indhente 

tilbud på udskiftning ved skiltefirmaer.  

 G/F Fuglevangen har opsagt aftalen med Michael Christensen om græsslåning på det fredede 

område samt på rabatterne pr. 31/12 2012. Denne aftale blev indgået i fællesskab med vores 

grundejerforening. Peter Hauch og Jørgen Brøndum vil afholde et møde med Michael 

Christensen for at afklare den fremtidige græsslåning. 

 

Formanden og næstformand for vej, sti og skel Peter Hauch og Kent Dittlau. 

 Grundejerforeninger har skiftet regnskabssystem til e-conomic. og bogholder til 

Bogholderkompagniet. E-conomic systemet blev demonstreret under mødet. Nogle af fordelene 

ved det nye system er at alle bestyrelsesmedlemmer kan på et hvilket som helst tidspunkt gå 

online på systemet og søge medlems- og regnskabsoplysninger og alle lister m.v. er samlet ét og 

kun ét sted.   

 De løbende sager vedr. ”vandplanen” på Solbakkevej og asfalteringen på det øverste stykke af 

Solbakkevej afventer at Landmåleren bliver klar efter sygdom.  

 

Kasserer Søren Holmboe  

 Kassereren fremlagde regneskabet for 2012 og gjorde klar til budgetlægningen for 2013.   

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 8. april 2013 hos næstformanden.  

 

Ref. JB 
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