REFERAT af Bestyrelsesmøde i G/F Strandlodden den 01. Juni 2019:
Referent: Keld Volder

Tilstede: Torben Larsen, Torben Bernhoff, Peter
Christensen, Rene Lytje og Keld Volder

1) Godkendelse af referat fra sidste møde den 02. Marts 2019:
Referatet blev gennemgået og underskrevet af den samlede Bestyrelse.

2) Gennemgang af Referat fra Generalforsamlingen den 27. april 2019.
Vi gennemgik referatet og var enige om, at der havde været en god debat på mødet.

3) Status fra Kasserer – opkrævning af kontingent m.v.
Torben B oplyser, at der ultimo maj er en kassebeholdning på kr. 67.000. Kontingent er opkrævet
Her i midten af maj og der er i slutningen af maj modtaget betaling fra 18 grundejere.

4) Vedligeholdelse af Vej og Chikaner:
Vi har fået lavet en foreløbig reparation af vore vej – men Entreprenør Kjeld har sat nogle pinde op
Udfor steder, hvor der senere skal fyldes op med stabilgrus m.v. i de værste huller.
Torben og Keld skal i gang med at reparere den ødelagte chikane oppe ved Strandvejen og efterFølgende er der 4 chikaner, der skal afrenses og males. Torben er gået i gang og har materialer
Klar.

5) Etablering af 2 Arbejdsgrupper:
a) Vejgruppe – Bestyrelsesmedlem Torben L og Suppleanterne Kenneth H og Dorte M
b) NY Hjemmeside – Elin Volder og Dorthe Charlotte Lytje.
Det blev aftalt på Generalforsamlingen at etablere disse 2 grupper og deadline for deres arbejde er
Den 31.12.2019. Vejgruppen skal afklare om hvilken løsning vi skal have i forhold til vejen – om det
Skal være med eller uden chikaner. Målet er at gøre vejen sikker og dæmpe hastigheden – men den
Må gerne fremtræde pæn også. Gruppen har så vidt vides ikke holdt 1. møde endnu.

Med hensyn til Hjemmesiden, så har Elin og Dorte afholdt deres første møde den 01. Juni 2019 og
Det blev aftalt, at Dorte skulle indhente en pris for etablering af ny hjemmeside hos en bekendt
Med erfaring i at lave hjemmesider efter princippet ”One Note”.
Begge grupper skal komme med en status på deres arbejde/resultater til næste BestyrelsesMøde lørdag den 28. september 2019.
Rene og Keld er tovholdere i forhold til denne opgave.
6. Oprydning efter Fibia:
Keld V har ikke modtaget nogle klager med fotos efter Fibias arbejde endnu og deadline er
Den 30.06.2019. Vi må derfor formode, at problemet ikke er så stort som oplyst på GeneralForsamlingen den 27.04.2019.l

7) Status vedr. salg af tom grund nr. 26:
Ved Generalforsamlingen havde Keld V på Bestyrelsens vegne lovet at kontakte ejer af grund
nr. 28 om at rydde lidt op på sin grund i forhold til høje træer m.v. KVL har dog bedt grundejer i nr.
26 om at konkretisere, hvad de ønsker, at naboen skal gøre. Vi har ikke hørt noget tilbage og
Grundejerforeningen hopper derfor ud af sagen og overlader tvisten til naboerne indbyrdes og evt.
Mægling via en lokal advokat.
8. Eventuelt: Vi drøftede den nye affaldsordning, som var ved at blive rullet ud – men var blevet
Forsinket. Uvist af hvilken grund var det kun hus nr. 9, som havde fået leveret affaldsspande.
Vi har derfor oplyst til grundejerne, at de skal gå ind på Faxe Forsynings hjemmeside og bestille
Affaldsspandene.
Rene oplyste, at der var stor forskel på det behov, som den enkelte grundejer havde i forhold til at
Komme af med affald og derfor kunne man lave aftaler indbyrdes om brug af hinandens
Affaldsspande, når nogle var tomme og andre overfyldte.

9) Næste møde blev aftalt til lørdag den 28. september 2019 kl. 10.

KVL/Strandlodden/den 30. juni 2019

