
  

  

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II, www.drmstrandpark.dk Referat 

bestyrelsesmøde afholdt den 24. august 2010 hos næstformand Jørgen Brøndum  

  

Formand Kate Jacobsen  

● Vi har aftalt at tage et uforpligtende møde med initiativtagerne til et uformelt samarbejde 

med andre grundejerforeninger i Gribskov Kommunen.  

● Efter de kraftige regnmængder i den sidste tid kan vi konstatere, at det ikke har givet 

væsentlige vandproblemer, og det må vi nok især tilskrive den fine vedligeholdelse af åen og åens 

beplantning. Den 15. august var åen dog ifølge Martha (bestyrelsessuppleant) helt oppe ved kanten.  

   

Næstformand Jørgen Brøndum  

● Stierne ude i det fredede område har været pænt tilgængelige i løbet af sommeren. Dette gælder også 

stien imellem Park Alle og Solbakkevej, men vi vil følge udviklingen nøje og evt. tage kontakt med 

kommunen igen hvis nødvendigt.   

  

Sekretær Kent Dittlau   

● Medlemslisten er opdateret ud fra de modtagne retur breve.  

● Som meddelt på generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at så mange medlemmer som muligt 

meddeler bestyrelsen deres e-mail adresse på info@drmstrandpark.dk. . Dette for at spare på udgifter 

til papir og porto. Der er siden da fremsendt omkring 20 e-mails, men vi vil meget gerne meget højere 

op.   

Så til alle medlemmer: Venligst fremsend jeres e-mail adresse (hvis det ikke allerede er sket).  

● Restancelisten ser ud til at virke - adskillige restanter har nu betalt.  

● Ny hjemmesiden med bl.a. en bedre dokumenthåndtering er udarbejdet af sekretæren og formanden 

for vej- og sti og vil blive demonstreret for de øvrige medlemmer på næste bestyrelsesmøde.   

Arbejdsfordelingen vedr. vedligeholdelse af hjemmesiden blev drøftet og aftalt. Formanden står for de 

overordnede informationer, næstformanden for referater, sekretæren for medlemslisten og 

bestyrelseslisten, kassereren for regnskab og budget og formanden for vej og sti med den største viden 

på dette område fungerer som hjemmeside konsulent.   

  

Kasserer Søren Holmboe   

●”Gamle” kontingenter - vi arbejder på at få dem inkasseret. Ca. 23.000 kr. var udestående pr. 31/12. 

Nogle er nu betalt men udestående fordringer vil blive behandlet ved incasso som hidtil.  ● Det 

resterende budget blev diskuteret.  

  

Formand for vej og sti Peter Hauch  

● Der udtrykkes fra medlemmernes side stor tilfredshed med den generelle tilstand af vores 

område d.v.s græsslåning, grenklipning, påfyldning o.s.v.  

● Suppleant Martha rejste spørgsmålet om en yderligere opbygning af skrænten ved åene er 

nødvendig for at undgå fremtidige vandproblemer. Foreløbig ser det dog ud til, at de tiltag der er 

gennemført virker. Derudover henvises til vores allerede eksisterende planer om at lede drænvandet til 

grøftens langs banen. Denne grøft skal udgraves og evt. rørlægges i samarbejde med Kommunen.   

Martha fremhævede at kommunen tidligere (d. 29/8 2007) har rådgivet grundejerforeningen om, at der 

ikke bør være direkte forbindelse mellem å og drænsystem og at der i stedet bør oprettes en pumpebrønd 

til udpumpning af vand fra områdets drænsystem. Endvidere mener kommunen ikke at eventuelle 



drænproblemer langs jernbanen har væsentlig negativ indvirkning på afvandingsforholdene i det laveste 

område på Solbakkevej (ref. Hans Lassens brev til Martha).  

  

  

  

  

Konstituering: Bestyrelsen er uændret. Bestyrelseslisten kan ses på foreningens hjemmeside.   

              

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 22.september kl. 19.00 hos næstformanden.  

  

Ref. JB  


