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8 april 2019
Til: Bestyrelsen for Grundejerforeningen.
Emne:  Referat fra bestyrelsesmøde d. 8 april 2019

Fremmødte var følgende:

Formand Kate Jacobsen,
Næstformand Benny Andersen,
Bestyrelsesmedlem Kris Kristensen.
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller.
Bestyrelsesmedlem og formand for sti, skel og hegn Peter Hauch var fraværende men
deltog per telefon vedrørende specifikke emner.
Bestyrelsesmedlem Lone Abel havde meldt afbud til dette og alle fremtidige møder i 
Bestyrelsen
Kasserer Anne Møller

1- Nyt fra formanden

Kates forslag til indkaldelsen til generalforsamlingen blev diskuteret.

Ref. Indkaldelsens pkt. 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer:
Vi foreslår ændringer af vedtægterne, som medfører at fristen for indsendelse af 
forslag til behandling ved generalforsamlingen ændres fra 1 april til 15 maj.  Endelig 
vil vedtægternes § 12 blive foreslået ændret til at bestyrelsesmedlemmerne skal 
vælges for to år. (Ikke bestyrelsen.). 

Kate foreslår, at der ansøges om anlæggelse af en sø i det fredede areal finansieret af 
Kongernes Nordsjælland. Formålet er rent æstetisk og rekreativt. Forslaget blev 
accepteret under den betingelse af, at det ikke kan komme til at betyde udgifter for 
Grundejerforeningen, og Kate går videre med sagen.

Lokale er lejet i Gilleleje Golfklub til afholdelse af Generalforsamlingen.

Der vil i indkaldelsen blive anført, at der vil være inkluderet et traktement i form af 
vand og kaffe med brød. På indkaldelsen opfordres medlemmerne til at skrive en mail
til info@drmstrandpark.dk , hvis man kommer og hvor mange. 

2- Nyt fra næstformanden

Benny stiller ikke op til valg ved næste generalforsamling.
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3- Nyt fra sti, skel og hegn

Peter har indgået aftaler om slåning af græs for de næste år.

Mht. dræning af vand fra Lokalbanens område til trekantsområdet ved Solbakkevej 
og videre til Pandehave Å oplyste Peter, at Lokalbanen forventer at gå videre med 
arbejderne i nær fremtid. (Det er senere oplyst, at Lokalbanen mener, at de er færdige 
og foreløbig ikke vil gøre mere.)

4- Nyt fra kassereren

Budget for 2020 blev diskuteret og Dennis reviderede tallene i budgetopstillingen.

I budgettet er inkluderet DKK 80,000 til dækning af dræn og pumpebrønd ved SBV 
45/90. Dette projekt foreslås gennemført i 2019.

Anne forfatter slip til Kate til Indkaldelsen af hensyn til undgåelse af dobbeltbetaling.

5- Nyt fra Dennis

Intet væsentligt nyt fra hans område.

6- Nyt fra Kris

Kris oplyser, at der i løbet af et par uger forventes en udtalelse fra Vejdirektoratet om 
en mulig ændring af spærringen på Park Alle. Da udfaldet af denne udtalelse kan 
have indflydelse på hele forholdet mellem grundejerforeningerne i området, foreslås 
det, at vi afventer denne udtalelse, før vi afgør om en mulig betaling af et ”per 
kulance beløb” til G/F Fuglevangen for vedligeholdelse af adgangsvejene for vore 
grundejere. Skal tages op på generalforsamlingen. Kris følger op på sagen.

7- Næste møde

Nyt bestyrelsesmøde som er pakkemøde blev fastlagt til den 16. maj 2019 kl. 17:00 
hos Kris, Løvsangervej 48.
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