Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 02. Marts 2019 – G/F Strandlodden.
Referent: Keld

Tilstede: Torben B, Peter, Rene og Keld.
Fravær: Torben L

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 10.11.2018.
Referatet blev gennemgået og godkendt med underskrift.

2. Godkendelse af regnskab for 2018 og Budget for 2019
Regnskab og budget blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3) Forberedelse af Generalforsamling lørdag den 27.04.2019 kl. 09:30.
Vi drøftede hvem der var på valg og ikke på valg og resultatet blev følgende:
På valg for 2 år er: Formand Keld Volder (se vedtægt punkt 6). Keld er villig til genvalg.)
På valg for 2 år er: Kasserer Torben Bernhoff og Bestyrelsesmedlem Torben Larsen.
(Torben B og Torben L er villige til genvalg). Se vedtægter punkt 7.
På valg er 2 suppleanter for 2 år: Suppleant nr. 1 Rene Lytje indtrådte i bestyrelsen den 01.10.2018
som afløser for Preben Messerschmidt. Suppleant nr. 2 er ledig fra sidste år.
På valg er: Revisor og revisorsuppleant for 2 år: Revisor Christian Hundahl valgte at stoppe i januar
2019.
Ikke på valg: Bestyrelsesmedlem Peter Christensen og Rene Lytje er valgt til 2020.

4. Forslag fra Bestyrelsen om afskaffelse/fjernelse af Chikaner/Cementringe:
Bestyrelsen har i løbet af 2018 flere gange diskuteret om vores nuværende chikaner var den bedste
løsning til fartdæmpning af vores vej. Der har været delte meninger om vi skulle afskaffe
chikanerne og hvis ja skulle vi så bare have vejen som den var før (2005-2010).
Vi har talt om alternativer i form af montering af nogle moderne vejbump, der består af nogle
bælter med gul og sort farve og af et materiale, der kan bestå af hård gummi/plastik eller jern.
Torben B har arbejdet med denne løsning og medbragte et udmærket tilbud fra en entreprenør i
Holbæk for montering og fastgørelse af 5 af disse vejbump med 100 meters mellemrum. Prisen var

godt 40.000 kr. og det må siges at være en favorabel pris i forhold til det vi tidligere havde regnet
med.
Bestyrelsen var dog i tvivl om tiden var inde til at bruge 2/3 af hele Foreningens opsparing fra de
sidste knap 14 år og derfor besluttede et flertal af bestyrelsen, at vi indtil videre skulle beholde
vores cementtønder – men vejre stemningen omkring chikaner eller ej ved generalforsamlingen –
hos de fremmødte grundejere og herefter tale stilling om vi skal fremsætte forslag om en ny
løsning i april 2020. Det skulle bringes op under eventuelt.
Det blev herefter aftalt at Torben og Keld skulle sørge for at den ødelagte cementtønde ved
Strandvejen skulle repareres og at de 4 cementtønder nærmest ved Strandvejen skulle afrenses og
males. Det skulle ske efter nærmere aftale i og efter påsken. Rene er klar til at hjælpe hvis der
skulle være behov for det.

5. Eventuelt: Vi drøftede lidt om de nye ting, som var sket i vores nærområde, bl.a. den nye Strand
og den nye badebro, som var på vej og måske også de hvide dronninger. Herudover talte vi om
Fibia, der nu var kommet til vores område.
Disse nye ting ville jo kun forbedre værdien af vores huse i området. Priserne har været stigende
de sidste 4-5 år og det er jo godt nyt for grundejerne.

Referat af den 09. marts 2019/Keld Volder/Strandlodden 9

