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Alle henvendelser til Grundejerforeningen stiles til: info@drmstrandpark.dk 

Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk 

Orientering fra bestyrelsesmøde i foreningen 27. november 2021 
 

Deltagere: Christian, Peter L (virtuelt), Ove, Dennis, Kris, Ole. 

 

1. Rekonstituering 

Peter Hauch er trådt ud af bestyrelsen hvilket medfører rekonstituering af bestyrelsen: 

a. Ole Madsen indtræder i bestyrelsen (valgt som suppleant ved årets 
generalforsamling). 

b. Ove Hoff overtager ansvaret for vej og sti. 

2. Økonomi 

a. Budget overholdes og økonomien er med de forventede udgifter god. 

3. Vej og sti 

a. Bestyrelsen havde en debat om politik for skel, rabatter og vendepladser. Efter 

debat om emnet blev det besluttet at Christian kommer med oplæg til en 

politik for hvordan vi skal forholde os ensartet til skel, rabatter og 
vendepladser. Politikken kommer til vedtagelse ved næste bestyrelsesmøde. 

Når politikken er klar udsendes den til alle grundejere med opfordring til at 

tilpasse deres skel etc. til politikken. 

I foråret tager vi en gennemgang af området og beslutter hvilke grundejere der 

skal have henstilling om at klippe deres bevoksning eller ændre ved 

skelforhold. I grelle tilfælde kan der kaldes hegnssyn. 

b. Aktuelle klager 

i. Vand Solbakkevej 

Ove tager møde med grundejere med henblik på at finde en løsning. 

ii. Agerhønevej brug af vendeplads 

Ove tager et møde med klager og kontakter efterfølgende de berørte 
grundejere. 

4. Beslutning vedr. hjertestartere 

a. Udgiften til at etablere hjertestartere er ca. kr. 52.000. Bestyrelsen vil ansøge 

om tilskud i Trygfonden. Beslutning om hjertestarter vurderes dog at være 

uden for bestyrelsens generelle mandat og det er derfor bestyrelsens holdning 

at etablering kræver en generalforsamlingsbeslutning. 

5. Det fredede område 

a. Der er indgået aftale med Kongernes Nordsjælland om søer.  

For mere klik HER. 

b. Der er udsendt pressemeddelelse sammen med Kongernes Nordsjælland. 

c. Anden linjeføring af hegning undersøgt men efter undersøgelse af muligheder 
fastholdes den nuværende linjeføring. 

d. Nuværende plan for området fastholdes. 
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