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Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 9. oktober 2011, kl. 10.00  

Mødet var hos Marianne Windfeld-Lund 

Deltagere: Marianne Windfeld-Lund  (MWL), Anette Broman (AB), Peter Thorn (PT), Mogens Petersen (MP), 
Kirsten Stensdal (KS), Bente Jensen (BJ). 
Fraværende: Palle Kjær (PK) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet 30. juli 2011 

PT gjorde opmærksom, at det på ovennævnte møde var blevet besluttet at rette henvendelse til ejeren af 
Hvedemarken 14 vedr. betaling for vejreparation ud for denne parcel, idet ejeren ikke er medlem af Skellet. 
Dette var ikke anført i referatet.  Det er hermed nævnt, og der var ikke flere bemærkninger til referatet, 
hvorefter det blev godkendt. 
I fortsættelse af ovennævnte vil MWL og MP kontakte ejeren for betaling, når MP har fået prisen for netop dette 
stykke arbejde oplyst fra vejreparatøren. 

2. Opfølgning på Urtehaven 19 og 21 tilhørsforhold 

Ovennævnte parceller er medlemmer af Skellet, og resten af parcellerne i Urtehaven hører under 
grundejerforeningen Kirkebondegård.  Der har tidligere været spurgt om vejreparation af Urtehaven.  Stykket ud 
for Urtehaven 19 og 21 trænger åbenbart, og MWL kontakter formanden i Kirkebondegård, Hans Toftgård, for at 
høre, hvornår de påtænker at reparere Urtehaven. 

3.   Bolværket 

Trods flere rykkere til det tømrerfirma, som havde lovet at ordnet bolværket, er der endnu ikke sket noget.  MP 
indhenter derfor et tilbud fra et andet firma, Egon Beck, i næste uge. Tidligere tilbud var på kr. 11.000.  
 

4.   Skiltning ved vor strandgrund 

En beboer i området har påpeget, at der bør være et skilt ved vores trappe med advarsel om, at færdsel sker på 
eget ansvar.  KS har efterfølgende kontaktet Skellets forsikringsselskab for at få dette afklaret.  Hvis trappen 
løbende bliver efterset og repareret, er der ikke behov for at skilte.  Skulle der f.eks. under en voldsom storm 
opstå skader på trappen, som kunne føre til, at en bruger kom til skade, vil forsikringen dække. 

5.   Eventuelt 

MWL orienterede om et møde, som borgergruppen ”Hald til Hel Strand” havde holdt d. 23. juli 2011. Hald til Hel 
Strand startede i 2007 med det formål at etablere en T-høfde foran den offentlige trappe ved Klintevej 31. Der 
var stor interesse på det tidspunkt, men det blev hurtigt klart, at Halsnæs Kommune ikke havde midler til at 
finansiere høfden.  Efter flere års pause er borgergruppen genetableret.  Svaret på en uformel forespørgsel til 
Kystdirektoratet er, at de forventer at kunne godkende den omtalte bølgebryder.  Halsnæs Kommune er positiv 
overfor projektet – dog uden at kunne bidrage økonomisk.  Borgergruppen skal omdannes til et laug, som skal stå 
for etablering af høfden, herunder ansøgninger til kommunen og Kystdirektoratet samt indsamling af økonomiske 
bidrag.  Finansieringen tænkes gennemført med bidrag fra grundejerforeningerne, fonde og andre 
kilder.  Bølgebryderen koster kr. 350.000 efter tilbud fra Kyst & Pilotering v/Henning Hald.   
Som tidligere meddelt til ovennævnte gruppe, ønsker Skellet ikke at deltage i dette projekt, da det på et 
tidspunkt kan blive mere relevant for Skellet at etablere en høfde ud for Skellets strandgrund. Der skal 
orienteres om dette på hjemmesiden og  på  generalforsamlingen. 
 MWL sender brev til alle på Skovkanten om at fjerne grene etc., der dækker for udsynet på vejen. 
Ordensreglerne  trænger til at blive revideret.  MWL foreslår, at reglerne bliver ensartede for alle 
grundejerforeninger og vil lodde stemningen for dette ved næste formandsmøde. 
PT mener, at arbejdsweekender kun bør aftales efter en 5 døgns vejrprognose.   Det planlagte arbejde i 
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forbindelse med dagens bestyrelsesmøde – maling af træværk – blev aflyst pga. vejret. 
PT nævnte, at flytning af det ene bump skal godkendes af kommunen.  MWL sender mail til Margit Hansen, hvori 
det bekræftes, at placeringen – iflg. Aftale ved møde mellem hende og MP – nu er ok efter den afleverede 
tegning. 

Nyt møde blev aftalt til 21. januar 2012. 

 
Referent:  KS /08.11. 2011 

 


