Grundejerforeningen Strandlund
Bestyrelsen

Referat
af
bestyrelsesmødet den 8. juni 2022

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Foreningens økonomi
3. Vild flora i Strandlund
4. Fællesarealer og bro
5. Sankt Hans
6. Badestrand
7. Eventuelt
8. Næste møde
Tilstede:
Steen Søndergaard – Bent Møller – Hanne Bacher – Jannik Dipo Knudsen – Ove Holst
Afbud fra Lykke Nielsen
Ad. 1:
Ingen bemærkninger, referatet godkendt.
Ad. 2:
Bent Møller oplyste, at opkrævning af medlemskontingentet var udsendt og alle på nær 2 medlemmer har
betalt. De pågældende restanter vil blive kontaktet. Kontoen i Spar Nord opsagt og det indestående er
overført til vores konto i Nordea. Foreningen har nu en samlet kapital på 776.747,87 kr.
Ad. 3:
Bestyrelsen enedes om at lade Strandlundgårdsvejs nordlige rabat blive tilsået med hvidkløver og lade
brombærkrattet syd for bålpladsen vokse frit. Bestyrelsen enedes ligeledes om på forsøgsbasis at plante en
del bærbuske langs skovkanten øst for ”kælkebakken”.
Ad. 4:
Hanne Bacher gjorde opmærksom på, at ”legebåden” på det nordlige fællesareal skal stabiliseres så den
ikke vipper. Hun var bange for at legende børn ved båden kunne komme til skade.
Bent Møller havde ingen bemærkninger vedrørende det sydlige fællesareal.
Ove Holst fortalte, at 32 bropladser er udlejet og kun de 2 inderste er ledige.

Grundejerforeningen Strandlund
Bestyrelsen
Ad. 5:
Sankthansaften afvikles som sædvanlig. Bålet tændes kl. 20.00.
Båltalen holdes af formanden og der vil i lighed med tidligere blive øl, vand og vin til de fremmødte.
Bent Møller sørger for heks med hyl.
Jannik Dipo Knudsen foretager indkøb af drikkevarer og chips og skaffer højttaler.
Ad. 6:
For at skabe et mere badevenligt sted til børn, enedes bestyrelsen om at rydde lidt op i sivene syd for
slæbestedet. Hjertebjerggård anmodes om at give tilbud på arbejdet.
Ad. 7:
Ingen bemærkninger.
Ad. 8:
Næste møde onsdag den 24. aug. 2022
Ref.oh

