
Referat fra bestyrelsesmøde 2. August 2014 
 
Deltagere: Carsten, Grete, Bjarne, Ole, Jes 
Fraværende: Kim, Pia 
Referent: Jes 
 
1. Økonomi og regnskab 
 
Regnskab m.v. er overdraget til Grete per 3/7, og Morten har tilbudt at "følge med" i 
betalinger m.v. året ud.  
 
Der er betalt for både- og badebro. Regningen blev ca. 7.000 kr højere p.gr.a. flere 
reparationer end forudset, men arbejdet skønnes at være korrekt og professionelt udført, 
og vi har valgt ikke at kræve bankgaranti - for betaling af nedtagningen, som jo ikke er 
foretaget endnu.  
 
El-regningen blev ca. 1.000 kr højere end tidligere; vi holder øje med udviklingen. 
 
Restancer: per 1/7 var der 12 restancer, I dag kun 4 - én skyldes forkert mail (er opklaret).  
 
Bestyrelsen vil fremover kræve et rykkergebyr på 100 kr hvis det er nødvendigt at rykke 
anden gang. 
 
2. Vedligeholdelse af fællesredskaber 
 
Det skønnedes ikke at være relevant med en logbog.  
Det årlige eftersyn koster knapt 3.000 kr.  
Bestyrelsen valgte at fastholde niveauet på 4 maskiner, der vedligeholdes passende.  
Opfordringer til at "passe på" maskinerne viol blive sat op i skuret & tages med i 
nyhedsbrevet. 
 
3. Slåning af arealet mellem husene og havet 
 
Bjarne vil sørge for at de bliver slået her primo august.  
Fremover vil det nok blive i juli (anden halvdel?) 
 
4. Slåning af volde langs midterstien 
 
Sælvej 5 (med broder!) har erklæret sig villig til at slå dem. Vi ser hvordan det går. 
 
5. Evt. opslagstavle ved fællesskur 
 
Bestyrelsen skønnende ikke at der var et tilstrækkeligt behov; vi kan se på hvad der bliver 
sat op "ulovligt" og fjerne dem hhv. opfordre til at lægge i postkasserne. 
 
 



6. Hastighedsregulerende foranstaltninger på Strandhus Tværvej 
 
Formanden viol undersøge omkostningerne på forskellige løsninger. Forslag om at lægge 
en stor sten midt i rundkørslen kunne evt. løse problemet.  
 
7. Status for ny hjemmeside 
 
Hjemmesiden virker OK.  
Der er ønske om at kunne få adresserne op per vej. 
 
8. Nyhedsbrev 
 
Emner i tilfældig rækkefølge: 
- medlemmerne bedes tjekke deres kontaktoplysninger  
- "opråb" om plæneklippere 
- der ER en aftale om udlægning af muldvarpegift (6 plus 2 gange) 
- Rykkergebyrer (se ovenfor) 
- Påmindelse om regler for (plantning af) buske og træer, jvnf. ordensreglerne 
 
9. Evt. 
 
Vi skal lige have tjekket hvad der egentligt står vedr. gyngestativer, flagstænger m.v. i 
tidligere generalfosamlingsreferater (før 2007 ?). 
 
Næste møde: Formanden indkalder per mail - formentligt ultimo oktober - primo november	  


