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Orientering fra bestyrelsesmøde i foreningen 6. april 2022 

 

Følgende deltog: Christian Laursen, Ole Madsen, Ove Hoff, Dennis Møller, Kris Kristensen, 
Peter Larsen (virtuelt). 

 

1. Valg af referent, Christian 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt med tilføjelse om punkt vedr. politik for vej og sti. 

3. Økonomi 

a. Regnskab for 2022, Beslutning: Regnskab og budget godkendt.  

b. Status på konti, iab. 

4. Vej og sti 

a. Status på ny kantsten til afledning af vand på Solbakkevej, færdig og virker 

b. Trafiksikkerhed 

i. Skiltning 

1. Duevej/Parkalle, der er besluttet 30 km skilt på Duevej efter 
chikane (reetablering af tidligere fartbegrænsning). 

2. Solbakkevej/Månedalen, ingen ny skiltning. 

3. Strandkrogen, ingen ny skiltning. 

ii. Vejmarkering (hvide striber med højde så det giver lyd i biler) Vi sigter 
mod 3 striber i højre side ved indkørslerne til nedenstående kryds og 
vej. 

1. Duevej/Parkalle. 

2. Solbakkevej/Månedalen. 

3. Indkørsel til Strandkrogen. 

c. Vandproblemer på stier 

i. Behov for opgradering af stier med nye gruslag/jordpåfyldning, vi 
undersøger mulighederne. 

ii. Kontakt til jernbanen om deres vandafløb til vores stier, der tages 
kontakt med henblik på at sondere løsningsmuligheder. 

d. Græsklipning, fortsætter uændret som de foregående år. 

e. Forslag til politik for skel, rabatter og vendepladser.  

i. Beslutning: Vi går efter en lovgivningsnær politik. Ny politik udsendes 
sammen med generalforsamlingsindkaldelse. 

5. Det fredede område (Pandehave Eng) 

a. Justeret budget godkendt. 

b. Vedligeholdelse og hegn er ordret, hegning skal være klar ultimo maj. 

c. Rekvirering af dyr til græsning, vi undersøger mulighederne, og sigter på 
fredelige dyr. 
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d. Orientering om tilladelser 

i. Ændret anvendelse til græsning er godkendt af kommunen. 

ii. Tilladelse til hegning er godkendt af fredningsnævnet. 

e. Orientering på Pandehave Engs hjemmeside, følgende lægges på 
hjemmesiden. 

i. Tilladelser. 

ii. Informationsskrivelse om årets planer. 

iii. Henvisning til hjemmeside i udhængsskabe (er udført). 

f. Vi er blevet kontaktet af Skovskolen med henblik på projekt vedr. 
informationsstrategi for det fredede område (skiltning etc.) Vi har meldt at vi 
er interesserede. 

6. Generalforsamling 

a. Tidsplan 

i. Pakkemøde den 11 maj 

ii. Generalforsamling den 26 juni kl. 15 til 17 i Dronningmøllehuset. 

7. Møder og interessenter 

a. Om trafik og miljø, Landliggerforbundet holder møde i Dronningmøllehuset 
lørdag den 9-4, alle opfordres til at deltage. 

b. Der er kommet ny formand for Kongernes Nordsjælland. 
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