
Referat af bestyrelsesmøde 4/4-2020 

 

Vi afholdte mødet som team møde (online) og det fungerede bare godt. God måde hurtigt lige at tale sammen, 

hvis der skulle opstå noget, som kræver akut behandling. 

 

Strandengen: 

Der bliver stadig kørt på stien på engområde. De pågældende har fået besked på, at det ikke er tilladt. 

Foreningen er desværre nødsaget til at retablere strandengen, fordi en enkelt lodsejer har tilladt sig at fælde 

på fredet område. Hvis det fortsætter, kan det i værste fald komme til at betyde, at vi er nødsaget til at sætte 

gebyret op, fordi foreningen i værste fald vil blive pålagt bødestraf.  

Dorthe sætter gangsti skilt op, så alle kan se man ikke må køre der. 

 

Veje: 

De er blevet rigtig gode. Nu er der lavet en pukkel på midten, så vandet bedre kan komme af vejen. 

Folk køre stadig for stærkt. Hvis man ser det, så gør opmærksom på at farten skal ned. 

Vi skal undersøge hvad bredde vores vej som minimum skal være, og Kurt vil så give Carsten besked. Så har 

Carsten bedre mulighed for at tilrette vejen. 

Vi skal finde en løsning på chikaner eller måske bare plante træer forskudt, så de udgør en form for helle. 

Træer gør også vejen lidt smallere. I chikane-ringe kan der plantes træ og måske blomster. 

Berit har sendt mail omkring chikaner, og vi opfordres til at kigge på det, og melde tilbage. 

 

Stier: 

Der er 5 meter fællesareal ved stierne. 

Når man går en tur på stierne, hav gerne kortet med og marker hvis der er et træ der er væltet, mangler 

gangsti skilt eller andet. Så er det nemt på arbejdsdag at gennemgå. 

Der står nogle små pæle med rød top, hvad er de til. De står i forbindelse med stier, men ikke umiddelbart ved 

skelpæl. 

Berit tager et billede og sender til Rasmus. 

 

Velkomstpakke: 

Berit vil gerne lave en pdf med praktiske ting, som nye ejere vil modtage. 

Nye ejere vil føle sig mere velkomne og ved hvordan de skal forholde sig til forskellige ting og hvor de kan finde 

svar og hjælp. 
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Indbrud: 

Der har i februar og marts været en del indbrud, og vi opfordre folk til at sikre deres eget hus. 

Vi er blevet kontaktet af tryg-fonden ang. en dag/aften hvor de kommer og fortæller om nabohjælp og hvordan 

man bedst sikre sit hjem. 

Det er gratis og vi skal bare være min. 15 personer. 

Når DK åbne op igen, finder vi en dato. 

Arbejdsdag: 

Vi ser lige hvad status på DK er efter påske og snakker sammen igen. Men holdningen er nok at vi mødes, da vi 

som sådan ikke behøver at være mange sammen og slet ikke tæt sammen. 

Der er et par punkter vi skal have klaret, men resten kan vente til efteråret. 

Borde/bænke skal køres til vandet. 

Hyben skal klippes. Vi laver et forsøg på et af stederne med at klippe ned og lægge plastik over. Så skulle de 

gerne dø, når de ikke får lys. 

Andre ting: 

Gennemgå stier og klippe fri – flere stier er meget begroet. 

EVT: 

- Sankt Hans gør vi ikke mere ved lige nu, der er god tid. Der er ikke modtaget nogle ideer.

- Oprensning af grøfter – Kim undersøger hvilke steder der er problemer med at komme af med slam. 
Husejere opfordres til at sørge for at fælde lidt mod grøften så slam kan lægges.

- Borde og stole står i fælleshus, og kan udlejes. Bestyrelsen har kode til huset og kan være behjælpelig. 
Berit skal have besked om udlejning, så hun kan sende regning. Telt lejes ikke ud.

- De nye broer har bare fungeret godt her i vinter. De ligger og følger vandet.

Punkter til nyhedsbrev:

Henstilling til hastighed på veje

Ingen cykler på stier

Sørger for bevoksning mod grøft holdes fri

Møde med Tryg-fonden

Fast punkt med henvisning til praktisk info på hjemmeside


