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                                                                                                                         15 September 2013 

 

Til:               Medlemmer af grundejerforeningen 

Emne:  Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 15 september 2013 

 

 

Dagsorden i.h.t. indkaldelse. 

 

Den nye formand Jørgen Brøndum bød velkommen til den nye bestyrelse, som har konstitueret sig 

som følger: 

 

Formand Jørgen Brøndum 

Næstformand Benny Andersen 

Formand for Vej, Sti og Skel Peter Hauch 

Næstformand for Vej, Sti og Skel Kent Dittlau 

Bestyrelsesmedlem Børge Wissing 

Kasserer Gitte Thelander Andersen 

Suppleant Kate Jacobsen. 

 

 

Formanden oplyste vedrørende kommunens planer om I dette efterår at påbegynde lægning af en 

kloakvandsledning fra nuværende rensningsanlæg i Dronningmølle til rensningsanlægget i 

Gilleleje. Arbejdet vil blive udført med underboringer for at mindske generne så meget som muligt. 

I vores område drejer det sig kun om rabatten langs Duevej og Park Alle. 

 

Problemerne med oversvømmelse i Solbakkevejskvarteret i tilfælde af kraftigt regnfald blev 

diskuteret. Peter og Kent redegjorde for planerne om ved dræn og pumpestationer at få vandet øst 

for Pandehave å pumpet ud i åen. Møder vil blive afholdt med kommunen i denne forbindelse. Det 

vil også sammen med landinspektøren og kommunen blive undersøgt i hvilken udstrækning 

østbrinken af åen bør og kan hæves, og samtidigt om vestbrinken kan sænkes for at sikre at vandet i 

tilfælde af at åen løber over, løber ind på engarealet. 

 

Der er rapporteret om, at sten er lagt ud i rabatterne flere steder for at hindre parkering af biler. Da 

disse sten imidlertid hindrer græsslåningen af samme rabatter vil stenene blive fjernet af foreningen. 

 

M.h.t. påtale til diverse grundejere vedrørende brud på reglementet påpegede Peter det 

hensigtsmæssige i at denne altid gives skriftligt fra Grundejerforeningen på bestyrelsens vegne for 

at undgå, at enkeltpersoner gøres personligt ansvarlige med chikane til følge.  

 

Peter vil sørge for ændring af de originale vedtægter, i henhold til det aftalte på den ekstraordinære 

generalforsamling af dd., som beror hos Søren Holmboe. 

 

http://www.drmstrandpark.dk/


Peter vil endvidere give os alle en anvisning om adgang og ændring af vor hjemmeside. Dette 

gælder også hvilke type ændringer eller tilføjelser, der bør udføres af vor hjemmesideekspert. 

 

Det af Kent og Peter udførte notat af sept. 2013 kaldet DRM-Aktuelle sager blev gennemgået. 

Indholdet tages ad notam, dog med følgende kommentarer/ændringer: 

 

Vedr. Rabatter. Grundejerforeningen foretager rydning af bevoksningen på rabatten ved Park Alle’s 

vestlige ende (ved spærringen). 

 

Vedr. Skiltning. Indkøb af nye skilte dækkes af vejfond. 

 

Vedr. Parkering i området. Det opsættes kun skilte ved indgang til området. 

 

Vedr. Stien langs banen i det fredede område. Retablering med grus tages fra vejfonden. 

 

Forslag til dato for næste møde fremsendes af formanden. 

 

 

P.b.v. 

 

Benny Andersen. Næstformand 

 

 

 


