
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III 
 Stiftet 29. marts 1968  

 

1/1 

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

Hjemmeside: www.drmstrandpark.dk 

Orientering fra bestyrelsesmøde i foreningen 26. januar 2022 
 

Deltagere: Christian, Peter L, Ove, Dennis, Kris, Ole. 

 

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

a. Godkendt. Fremover er referat godkendt hvis der ikke er indsigelser efter en uge fra 

udsendelsen. 

2. Lokalplan for campingpladsen (orientering) 

a. Hotel taget er af bordet for indeværende, og der skal udarbejdes revideret plan, som 

skal sendes i ny høring. Der er pt. ikke fremkommet revideret plan.  

b. Det ser ud til at hytter og vejplaner fastholdes. 

3. Økonomi 

a. Status: alt er i bedste orden og budgetter overholdes. Kr. 50.000 er overført til 

projektkonto 

b. Orientering om regnskab 2021, iab 

c. Orientering om budget 2023, iab 

d. Godkendelse, Pandehave Eng (regnskab, plan og budget). Plan, budget og regnskab 

godkendt. Betingelsen er at tilskud fra Kommunen kommer. Kommer dette tilskud 

ikke skal budget genforhandles. 

4. Vej og sti 

a. Faskine ved Solbakkevej er afsluttet (orientering)  

b. Drænløsning ved Solbakkevej indkørsler (orientering plus evt. beslutning på projekt), 

kr. 33.500 til kantsten med asfalt opkørsel ved indkørsler, således af vand ledes til 

pumpe i bunden. Vedtaget. 

c. Agerhønevej vendeplads (orientering). Afsluttet. 

d. Vi skal se på vand på stien ved Solbakkevej 26. Ove tager kontakt til jernbanen om 

evt. løsning. 

e. Politik for rabatter, skel og vendepladser (beslutning). Udsat. 

5. Det fredede område 

a. Diverse ansøgninger 

i. Søer er taget ud af ansøgning på grund af indsigelser fra Museum 

Nordsjælland. Evt. fremtidig ansøgning om søer er udsat til senere 

behandling, hvor der skal være fokus på dialog med Museum Nordsjælland 

og grundejere. 

ii. Ændring af anvendelse og hegning, ansøgning var på mødet stadig i 

behandling hos kommunen, men er primo marts fremkommet med fuld 

tilladelse. 

iii. Tilskud fra kommunen, er primo marts også givet. 

Med ovenstående er der nu fri bane for etablering af græsningsfold på det fredede område. 

6. Kommunikation til grundejerne 

a. Brev om rabatter og skel udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 

7. Næste bestyrelsesmøde 

a. Afholdes 6. april 2022. 
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