Grundejerforningen

DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III
www.drmstrandpark.dk e-mail:info@drmstrandpark.dk
27. februar 2017
Til.
Medlemmer af grundejerforeningen
Emne: Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2017

Fremmødte var følgende:
Formand Jørgen Brøndum
Næstformand Benny Andersen
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch
Kasserer Anne Møller
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller
Suppleant Kate Jacobsen.
1. Formanden:
D. 9 ds var vort høringssvar vedrørende Indsatsplanen For Oversvømmelse blevet fremsendt
til Gribskov kommune. Kommunen takkede for vort bidrag og ville inkorporere det i den
endelige Indsatsplan.
Baggrunden for benyttelsen af flere men mindre rør for Pandehave ås passage under vejen,
Strandkrogen blev drøftet. Selvom det funktionsmæssigt ville være bedre med rør med større
diameter for at undgå tilstopning aftaltes det ikke at gå videre med sagen overfor Kommunen,
da vi allerede havde medtaget det i vort ovennævnte bidrag til Indsatsplanen.
Kommunen rykker os for afgørelse i sagen om vej-ret, og vi har oplyst, at denne først vil være
defineret, når vi har lavet aftale med G/F Fuglevangen, hvilket igen vil afhænge af en aftale
med Gribvand A/S om slid på vejen, Fuglevangen.
2. Næstformanden:
Det blev drøftet i hvilket omfang Grundejerforeningen skal informere de enkelte grundejere
om mulige oversvømmelsesrisici i forbindelse med kraftigt regnvejr. Problerne er nævnt i
oplægget til ovennævnte Indsatsplan, hvori det også vil fremgå, at det er den enkelte
grundejer, der er ansvarlig for problemer med vand på egen grund. Det aftaltes at tage sagen
op igen, når Indsatsplanen måtte foreligge.
3. Kassereren:
Anne fremlagde kladder for resultatopgørelse og saldobalance for 2016. De enkelte poster
blev diskuteret, og forslag til budget for 2018 fastlagt. M.h.t. drænprojekterne 1 og 2 som
afholdes over Vejfonden aftaltes det, at de inkluderes under Anlægsaktiver ( kto. 5619). For at
lette forståelsen af den endelige resultatopgørelse for året aftaltes det imidlertid, at de
fakturerede beløb på i alt 185.849,20 også anføres i slutningen af Resultatopgørelsen som 5619
Vejfonden.
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Anne vil få bekræftet e-mail adresser på grundejerne - hvor muligt- således at vi kan spare
mest mulig porto i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

I følge vore vedtægter skal regnskabet være færdigt og underskrevet d. 15 marts.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal udsendes primo maj.
4. Formand for sti, skal og hegn:
Den manglende hævning af åbrinkens østside vil blive udført her til foråret.
Peter forventer at have projekt for pumpebrønd ved Solbakkevej til næste bestyrelsesmøde.
5. Diverse.
Dennis vil komme tilbage med oplæg til forslag til forbedring af kvaliteten af stranden ved
Dronningmølle. I den forbindelse nævnte Jørgen at Kommunen næppe ville kunne bringes til
at foretage andet end sandfodring ved Munkerup.
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt hos Peter 4. maj kl. 18:00.
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