Grundejerforeningen Strandlund
Bestyrelsen

Referat
af
bestyrelsesmødet den 17. november 2021

Tilstede:
Steen Søndergaard – Bent Møller – Jannik Dipo Knudsen – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove
Holst
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Fremtidig regnskab/revision
3. Foreningens økonomi
4. Opfølgning på generalforsamlingen
5. Vild flora på Strandlundgårdsvej
6. Vejene i området
7. Fællesarealer og bro
8. Forslag om etablering af sandstrand på nordlige fællesareal
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad.1:
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Steen Søndergaard fortsætter som formand.
Jannik Dipo Knudsen - webmaster og medlem af Brolaug
Hanne Bacher - nordlige fællesareal
Bent Møller - kasserer - sydlige fællesareal og medlem af Brolaug
Lykke Nielsen – veje og rabatter
Ove Holst - sekretær og formand for Brolaug
Ad.2:
Bent Møller har overtaget regnskabet efter Lene Kristiansen og udarbejdet en regnskabsoversigt. Fremover
vil regnskabet blive styret af Nordskov Revision, Skibby.
Ad.3:
Foreningen har aktuelt indeståede 280.909,68 kr. i Nordea – 327.696,61 kr. i Spar Nord og 8.404.34 kr. på
nøglekontoen samt en kontantbeholdning på 51 kr.
Bestyrelsen drøftede kort det betimelige i at have konto i flere banker. Bent Møller undersøger forholdet.
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Ad.4:
Generalforsamlingen var gået godt, mange medlemmer var mødt op, og der blev debatteret livligt.
Bestyrelsen fik gode tilbagemeldinger både, hvad angik de almindelige bestyrelsesopgaver og i særdeleshed
behandlingen af sagen Humlevænget 1, hvor bestyrelsen fik opbakning til den fulgte linje.
Ad.5:
På generalforsamlingen forpligtigede bestyrelsen sig til at undersøge omkostninger og praktiske problemer i
forbindelse med det fremkomne forslag vedr. vild flora i rabatten på Strandlundgårdsvej.
Jannik Dipo Knudsen kontakter kommunen vedr. deres projekt ”vild med vilje”. Lykke Nielsen undersøger
mulighederne for ekstern hjælp til projektet, dels hos Arne Kristiansen og dels hos anlægsgartner Gottlieb.
Ad.6:
Lykke Nielsen har indhentet tilbud på asfaltering af Strandlundgårdsvej og Skovbrynet frem til Rødtjørnevej.
Projektet udskydes til foråret. Der vil i den forbindelse blive indhentet flere tilbud.
Ad.7:
Ingen bemærkninger til hverken det nordlige eller sydlige areal.
Ove Holst orienterede om det seneste møde i Fjordudvalget, herunder at det var besluttet at nedsætte
kontingentet fra 40 kr. til 35 kr. pr. kajmeter. Vi betaler for 50 m.
Ad.8:
Hanne Bacher har haft kontakt til kommunen, der ønskede nærmere info om projektet. Kontakten har været
vanskeliggjort ved, at vores kontaktperson var blevet udskiftet uden, at vi var underrettet. Mails herfra blev
derfor aldrig besvaret. Ny kontaktperson er efter det oplyste Ruth Bjerregård. Hanne Bacher har tilsendt
hende materiale/billeder og oplysning om vores ønske om placeringen af en lille sandstrand og afventer nu
kommunens respons.
Ad.9:
Bestyrelsen havde en løs snak omkring muligheden for visse ændringer af bestemmelser i lokalplanen, der
enten forekommer urimelige eller er uden praktisk betydning.
Ad.10:
Næste møde 10. januar 2022 kl. 19 hos Jannik Dipo Knudsen
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