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Referat 
  

                                                                                af 

                                            bestyrelsesmødet den 10. januar 2022 

 

Tilstede:     
Steen Søndergaard – Bent Møller – Hanne Bacher – Jannik Dipo Knudsen – Lykke Nielsen – Ove 
Holst 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 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 nordlige fællesareal 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 

 
 
 

Ad. 1: 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 2: 
Bestyrelsen gennemgik sagsforløbet vedr. Humlevænget 1, forud for det kommende retsmøde. Det blev 
aftalt, at mødes med vores advokat umiddelbart inden.   
 
Ad. 3: 
Bent Møller redegjorde for foreningens aktuelle økonomi. Der var i forbindelse med overdragelsen af 
kassererfunktionen opstået et problem med at få indsigt i kontoen hos Nordea. Nordea ønskede info 
vedrørende bestyrelsens identitet. Formanden kontakter Nordea og får forholdet bragt i orden.  
Bent Møller orienterede om regnskabet for 2021.  
 
Ad. 4: 
Lykke Nielsen oplyste, at hun havde forhørt sig hos en fagmand om muligheden for at anlægge vild flora i 
rabatten på Strandlundgårdsvej. Efter det oplyste, skal der fræses og gensås hvert år for at opretholde den 
vilde flora.  
Jannik Dipo Knudsen orienterede om projekt Vild med vilje, og viste eksempler fra andre kommuner, hvor 
man havde etableret vild flora. Han var ikke vidende om omkostningerne i forbindelse med vores projekt, 
men det synes klart, at der ville blive tale om årlig vedligeholdelse, og dermed også udgifter.  Bestyrelsen 
arbejder videre med sagen.  
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Ad. 5: 
Lykke Nielsen orienterede om vejsagen. Vejene, især strækningen Skovbrynet fra Rødtjørnevej til 
Strandlundgårdsvej og videre ad Strandlundgårdsvej trænger til vedligeholdelse. Der er indkommet tilbud 
på arbejdet og flere tilbud vil blive indhentet inden arbejdet sættes i gang. Punktet vil blive genoptaget på 
et senere møde. 
 
Ad. 6: 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad. 7: 
Hanne Bacher er af Lejre Kommune henvist til Kystdirektoratet i forbindelse med vores ansøgning om 
anlæg af en mindre badestrand. Man oplyste, at såfremt Kystdirektoratet ville give dispensation til anlæg af 
badestrand, ville kommunen se på vores ansøgning igen.  
 
Ad. 8: 
Ove Holst henledte opmærksomheden på, at færdselstavlerne ”Blind Vej” der var opsat på Skovbrynet ved 
indkørslen til hhv. Skovkanten og Skovrankevej, er fjernet/stjålet.  
 
Jannik Dipo Knudsen orienterede om den nye hjemmeside og dens opbygning. Bestyrelsen fandt 
hjemmesiden flot og meget overskuelig. Han bemærkede, at hjemmesiden ikke er helt færdig endnu. Den 
vil i sin endelige form være meget brugervenlig.  
 
Ad. 9: 
Næste møde den 7. feb. 2022  

 
Ref.oh 


