Grundejerforeningen Strandlund
Bestyrelsen

Referat
af
bestyrelsesmødet den 7. februar 2022

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af sidste møde
2. Sagen Humlevænget 1
3. Foreningens økonomi
4. Viderebehandling af forslag om vild flora på Strandlundgårdsvej
5. Vejene i området
6. Fællesarealer og bro
7. Viderebehandling af forslag om etablering af sandstrand på det nordlige fællesareal
8. Generalforsamling 2022
9. Eventuelt
10. Næste møde
Tilstede: Steen Søndergaard – Bent Møller – Hanne Bacher – Lykke Nielsen – Jannik Dipo Knudsen – Ove
Holst

Ad. 1:
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad.2:
Retsmødet vedrørende Humlevænget 1 blev afholdt den 31. januar i Roskilde Ret. Der afsiges dom den 28.
februar 2022 kl. 12.
Ad. 3:
Bent Møller redegjorde for foreningens økonomi. Sagen Humlevænget 1 har medført store udlæg til
sagsomkostninger. Hvor stor del der evt. pålægges foreningen vil fremkomme ved domsafsigelsen. Aktuelt
har foreningen 252.800 kr. på kontoen i Spar Nord og 276.000 kr. på kontoen i Nordea. På Nøglekontoen står
8.400 kr. (indbetalte depositum for udleverede nøgler til bommen.)
Ad.4:
Jannik Dipo Knudsen orienterede om et lignende projekt på Hornsherredsvej ved OK-tanken og på Orehøjvej
i Gl. Lejre, hvor man blot undlod at slå græsset og lod naturen råde. En lignende løsning kunne f.eks. laves
langs Strandlundgårdsvejs nordlige rabat.
Bestyrelsen drøftede den løsning og andre muligheder i vores område. Der var således stemning for at
undersøge muligheden for at udlægge en del af det sydlige areal med vilde blomster. Der var enighed om at
fremlægge begge muligheder på den kommende generalforsamling.
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Ad. 5:
Projektet med reparation af vejene stilles i bero til vi kender foreningens økonomi efter domsafsigelsen den
28. februar.
Ad. 6:
Hanne Bacher oplyste, at affaldsbeholderen på det nordlige fællesareal var revnet. Hun har orienteret
renovationsvæsenet, som sørger for opstilling af en ny.
Bent Møller bemærkede, at brombærkrattet på det sydlige areal er blevet meget stort. Han vil foranledige
det kultiveret.
Ove Holst oplyste, at broen bliver lagt ud lørdag den 2. april 2022.

Ad. 7:
Hanne Bacher har forhørt sig hos Kystdirektoratet vedrørende vores plan om anlæg af en mindre sandstrand.
Vi afventer svar på vores forespørgsel.
Der er opstået lidt skepsis omkring projektet, idet den seneste storm og højvande har synliggjort, at sandet
formentlig hurtigt vil blive skyllet væk, eller blive tilsmudset med opskyllet tang/alger, hvorfor en sandstrand
formentlig skal renoveres hvert år, med deraf følgende omkostninger.
Ad. 8:
Generalforsamlingen 2022 bliver afholdt den 18. marts. Indkaldelse udsendes snarest pr. mail og bliver
ophængt i udhængsskabet samt lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge et alternativt forslag vedrørende vild flora. Forslaget vil
indeholde 2 muligheder.
Ad. 9:
Ingen bemærkninger
Ad. 10:
Næste møde afholdes den 28. marts 2022
Ref. oh.
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