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Orientering fra bestyrelsesmøde i foreningen 14. august 2022 

Følgende deltog: Christian Laursen, Ole Madsen, Ove Hoff, Dennis Møller, Kris 
Kristensen, Peter Larsen, Pernille Isle. 

Dagsorden og referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

2. Velkommen til Pernille Isle som er nyvalgt medlem af 
bestyrelsen. 

3. Generalforsamling. Konstituering og vedtægter underskrevet. 

4. Opgave og ansvarsfordeling 

a. Næstformand: Peter Larsen 
b. Vej og sti: ansvarlig: Ove Hoff 
c. Hjemmeside: ansvarlig: Dennis Møller 
d. Mail (abonnement og videresendelse af mails fra hjemmeside): ansvarlig 

Dennis Møller 
e. Drev: ansvarlig: Christian S Laursen 
f. Hjertestartere: projektansvarlig: Pernille Isle 
g. Ejerskab på vores veje og fredede område samt tilhørende servitutter, 

opdatering af tingbøger: Christian S Laursen 
h. Facebook/Instagram: Bestyrelsen har besluttet ikke at etablere sig på 

disse platforme. 
i. Pandehave Eng: ansvarlig: Christian S Laursen 
j. Udarbejdelse af ny forretningsorden: ansvarlig: Christian S Laursen 
k. Udarbejdelse af ny støjpolitik til godkendelse på næste generalforsamling: 

Christian S Laursen 

5. Økonomi (Peter) 

a. Status: alt ok. Vi fik status på indestående på drifts og 
investeringskontoen, samt lidt til baggrund i forhold til udlæg Pandehave 
Eng.  

b. Desuden oplysninger omkring udfordringer med Nets i forhold til at få 
oplysninger om indbetalt kontingent. 

6. Vej og sti (Ove) 

a. Nogle grundejere har klaget til kommunen over Solbakkevej-projektet, 
som skal hindre at vand løber ind på grunde, der ligger op til vej. Vi har 
fået medhold og klagen er faldet. 

b. Udbud græsslåning for 2023 og frem, Ove laver et oplæg som inkluderer 
klipning af stier. 

c. Der udarbejdes et standardbrev med orientering til nye grundejere, som 
også kan bruges til grundejere, der skal klippe deres hegn. Ove laver 
oplæg. 

d. Der hjemtages tilbud på maling af striber ved de farlige kryds, ansvar Ove. 
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7. Pandehave Eng 

a. Økonomi: følger budgettet. 
b. Generel status: drift er i god ro og orden. 
c. Der er indsendt anmodninger om udbetaling af støtte til 

Landbrugsstyrelsen og Kommunen. 

8. Andre emner 

a. Orientering fra Landliggerforbundet 

i. Opstilling til bestyrelsen: Christian S Laursen stiller op som medlem 
af bestyrelsen. 

ii. Christian stiller også op som næstformand ved den efterfølgende 
konstituering, hvis han bliver valgt 

iii. Kris og Christian deltager ved repræsentantskabsmødet. 
iv. Input til det grønne dialogforum: Bestyrelsen havde ingen input for 

indeværende. 

b. Trafiksikkerhed 

i. Fart nedsat til 50 km/h fra Hornbæk til Munkerup. 
ii. Der arbejdes videre med yderligere tiltag (40 km zone i 

Dronningmølle). 

9. Årsplanlægning 

● 12 oktober bestyrelsesmøde, fokus: Status på opgaver: 

○ Plan for hvornår vi forventer at de forskellige opgaver vi er i 
gang med skal være afsluttet. 

○ Standardbrev vedr. skelklipning. 
○ Status vedr. maling af striber. 
○ Ejerskab på vores veje. 
○ Udkast til forretningsorden. 
○ Status på hjertestarter. 

● 23 november bestyrelsesmøde, fokus:  

○ Budget DRMS 
○ Plan og Budget Pandehave Eng. 

● 22 februar bestyrelsesmøde, fokus: 

○ Oplæg til udbud af græsslåning. 
○ Oplæg til støjpolitik. 

● 26. april bestyrelsesmøde, fokus: 

○ Forberedelse af generalforsamling. 

● 17. maj pakkemøde og udsendelse af invitationer til generalforsamling. 

● 25. juni Generalforsamling, kl.10 i Dronningmøllehuset. 
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