Grundejerforeningen Strandlund
Bestyrelsen

Referat
af
bestyrelsesmødet den 24. august 2022

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Foreningens økonomi
3. Humlevænget 1
4. Loppemarked
5. Vild flora i Strandlund
6. Fællesarealer og bro
7. Sankt Hans evaluering
8. Badeområde evaluering
9. Eventuelt
10. Næste møde
Tilstede:
Steen Søndergaard – Bent Møller – Hanne Bacher – Jannik Dipo Knudsen – Ove Holst
Lykke Nielsen meldt afbud.
Ad. 1:
Ingen bemærkninger, referatet godkendt
Ad. 2:
Kassereren oplyste, at der i alt indestår 758.835 kr. på foreningens konti.
Ad. 3:
Formanden oplyste, at der endnu ikke er fastlagt en dato for hegnssyn. Han vil på ny rette henvendelse til
vores advokat og kommunen og rykke for en dato.
Ad. 4:
Bestyrelsen har givet tilsagn om at bistå med nogle praktiske opgaver i forbindelse med afholdelsen af
loppemarkedet. Selve loppemarkedet har bestyrelsen intet med at gøre. Efter det oplyste er der tilmeldt 20
stande. Under loppemarkedet vil et jazzorkester underholde med lidt musik. Der er hos politiet indhentet
lejlighedstilladelse til salg af øl, og der vil under loppemarkedet blive mulighed for køb af fadøl og sodavand.
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Ad. 5:
Det blev besluttet at plante ca. 15 bærbuske på det sydlige fællesareal areal ved udmundingen af stien fra
Rødtjørnevej.
Ad. 6:
Hanne Bacher bemærkede at nogen havde bundet tovværk som ”gelænder” på den lille bro. Tovværket er til
gene for håndteringen af både ved slæbestedet og bliver fjernet.
Bent Møller fortalte, at fodboldmålene skal placeres længere ude på fodboldbanen. Som de er placeret nu,
er de til gene for beboerne i Skovbrynet 10, der ustandselig får vildfarende bolde ind i haven. Bent Møller
har flere gange flyttet målene ud til midten af fællesarealet, men nogen flytter dem tilbage igen, hvilket ikke
er tilfredsstillende. Der overvejes en ordning, hvor målene fastgøres til en position midt på arealet.
Ove Holst fortalte, at det gode sommervejr har bevirket, at broen er blevet benyttet som aldrig før både af
badende og sejlerne. Benyttelsen af broen har desværre også haft en negativ side. Nogen glemmer at tage
deres affald, med når de forlader broen og fællesarealet. Der er fundet tomme dåser, cigaretskodder, papir
og hundeefterladenskaber mm. til gene for andre brugere. Der er opstillet en affaldsbeholder på stedet og
man opfordres til at benytte den.
Ad. 7:
Kassereren oplyste, at Sank Hans aften i alt har kostet 2915 kr. Beløbet er brugt til indkøb af forfriskninger,
opretning af bålet, heks og fyrværkeri mv.
For at undgå den kraftige røgudvikling fra bålet, overvejes det til næste år at opstille en container til hækafklip
og græs således, at bålet kun kommer til at bestå af grene.
Ad. 8:
Det etablerede badeområde ved slæbestedet er en stor succes. Det er blevet flittigt benyttet af familier med
små børn som nu har meget bedre mulighed for at bade. Der er kun kommet positive tilbagemeldinger fra
medlemmerne. Der var enighed om at gøre badeområdet permanent og sørge for årlig vedligeholdelse.
Ad. 9:
Nogen medlemmer har fremsat ønske om at omdanne Strandlundgårdsvej til en allé. Det undersøges derfor,
om der er mulighed for også at plante træer i den sydlige rabat.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at foretage en besigtigelse af området med henblik på at
påtale eventuelle vildtvoksne træer eller lignende til gene for de vejfarende eller forhold i øvrigt, som er i
strid med ordensreglementet. Besigtigelsen vil finde sted den 5. oktober d.å.
Ad. 10:
Næste møde den 25. okt. 2022 kl. 1900
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