Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-II-II
Kontakt: info@drmstrandpark.dk.
Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk
Referat bestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2010 hos næstformand Jørgen Brøndum
● 1. punkt hvor suppleanterne ikke deltog omhandlede suppleanternes rolle i bestyrelsen. Der er forslag
om at udvide bestyrelsen med ét medlem og evt. indskrænke til kun én suppleant. Dette begrundes med
den efterhånden ret store arbejdsbyrde i bestyrelsen. En beslutning om dette er endnu ikke truffet.
Formand Kate Jacobsen
●
Ref. sidste referat har vi aftalt at tage et uforpligtende møde med initiativtagerne til et
uformelt samarbejde med andre grundejerforeninger i Gribskov Kommunen. Dette møde er nu fastsat til
den 24. oktober 2010, hvor også andre grundejerforeninger vil deltage.
●
Vedr. pålægningen af et nyt asfalt slidlag på Strandkrogen imellem stien hen til
jernbanebroen og åen vil vi bede kommunen om at sende regningen til grundejerforeningen. Bestyrelsen
vil så betale regningen som et udlæg og lade det være op til næste års Generalforsamling at beslutte om
grundejerforeningen skal betale eller ej. Hvis generalforsamlingen beslutter at grundejerne selv må
betale vil bestyrelsen opkræve beløbet hos grundejerne. Denne plan er dog betinget af at kommunen vil
overdrage forpligtelse til at opkræve beløbet til grundejerforeningen således at det juridiske grundlag er i
orden. I modsat fald må grundejerne selv betale direkte til kommunen og næste års generalforsamling må
så beslutte om grundejerforeningen skal refundere det betalte beløb til grundejerne.
Næstformand Jørgen Brøndum
●
Stierne i det fredede område er blevet slået af vores entreprenør og de er for tiden rimeligt
tørre og farbare.
●
Det er lovpligtigt at bekæmpe bjørneklo og det er også sket i det fredede område, men vi
følger løbende op.
●
Grundejer og suppleant Martha Brik Kristensen har ønsket, at der skal gøres mere for at
beskytte grundejerne nederst på Solbakkevej imod oversvømmelse ved kraftigt regnvejr/skybrud. Bl.a.
oprettelse af et pumpelag, bygning af et dige og fornyet ansøgning til kommunen om en begrænset
dræning i det fredede område. Bestyrelsen har indtil videre besluttet kun at gå videre med den allerede
besluttede plan om en udgravning/rørlægning af grøften langs banen + dræn til grøften på de to nederste
lommer.
Sekretær Kent Dittlau
● Sekretæren følger omhyggeligt op på alle indgående mails og ajourfører løbende medlemslisten. ● Vi
vil fortsat opfordre alle vores medlemmer til at indsende deres e-mail adresser til
info@drmstrandpark.dk med henblik på at spare den dyre porto til almindelig post. Vi har modtaget en
del, men vi vil gerne have mange flere.
● 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.
Kasserer Søren Holmboe
● Budgettet contra de aktuelle udgifter blev gennemgået og budgettet overholdes indtil videre.

Formand for vej og sti Peter Hauch
● På baggrund af en del aktuelle sager er det bestyrelsens fortolkning af de gældende deklarationerne at
der skal være levende hegn op til 1.8 m. Vi vil undersøge om en opdatering af deklarationerne er mulig. ●
Solbakkevej 16 har sat et meget iøjenfaldende hegn op med enkelte nye planter ud mod vejen. Vi har bedt
grundejeren om enten at fjerne hegnet eller at sørge for at det bliver tildækket med et hurtigtvoksende
levende stedsegrønt hegn. Bestyrelsen mener ikke at de få planter der nu er plantet er nok og at betingelsen
for at vi accepterer hegnet er, at den store port i hegnet lukkes permanent og også beplantes.

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 3. november kl. 19.00 hos formanden.
Ref. JB

