Grundejerforeningen SKELLET
v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 21. januar 2012, 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), Palle Kjær (PK)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde søndag d. 9. oktober 2011
Der var ingen ændringer eller bemærkninger til ovennævnte referat, som derefter blev godkendt.

2. Opfølgning på Urtehaven 19 og 21 tilhørsforhold og vejreparation
Ovennævnte parceller er medlemmer af Skellet, og resten af parcellerne i Urtehaven hører under
grundejerforeningen Kirkebondegård. MWL kontakter formanden i Kirkebondegård, Hans Toftgård, for at høre,
hvornår de påtænker at reparere vejen i Urtehaven.

3. Bolværket
Fra tømrerfirmaet Egon Beck er der modtaget tilbud på Kr. 125.000. Som tidligere nævnt er der modtaget tilbud
på kr. 11.000 fra et andet tømrerfirma, som desværre – trods flere rykkere – ikke har ordnet
bolværket. Bestyrelsen blev enig om at udskyde reparationen indtil videre, dels er bolværket nu beskyttet af en
del sand, dels kan udfaldet af planerne om kystsikring få betydning.

4. Henvendelser fra andre vedr. vejbumpene
MWL har modtaget en klage fra en beboer i området, om at bumpene er for høje og svære at passere med biler,
der er lave. MWL har foreslået beboeren at benytte andre veje i området, hvor der ikke er bump, og samtidig
oplyst, at bumpene opfylder de lovlige krav.
I øvrigt er Margit Hansen fra Teknisk Forvaltning rykket for skriftlig godkendelse af flytningen af det ene bump.

5. Henvendelse fra grundejerforeningen Kirkebondegård og andre vedr. samarbejde om
snerydning
MWL havde modtaget forespørgsel fra andre grundejerforeninger om samarbejde om snerydning. På
generalforsamlingen i 2011 kom det klart til udtryk, at det ikke var Skellets opgave at holde vejene ryddet i
vinterperioden. Dermed er der ikke basis for et samarbejde, hvilket MWL meddelte videre til de andre
grundejerforeninger.

6. Henvendelse vedr. alarmkameraer
MWL havde modtaget tilbud fra et firma, der sælger trådløse alarmkameraer til overvågning hele døgnet. Vi har
ingen fælles udbyder på bredbånd i området. Det er ikke noget,
Skellet vil gå ind i, men blot nævne det her til mulige interesserede.

7. Eventuelt
Reparation af vejene: MP vil sammen med Skellets asfaltmand gennemgå vejene for eventuelle reparationer og
samtidig få en vurdering af prisen for en tidligere reparation på Hvedemarken.
Adresseændringer: PT bruger meget tid på at opspore helårsadresser på medlemmer ved flytning og salg.
Tidligere har det været muligt at få oplysning om adresseændring på Kommunen uden beregning, men nu koster
det kr. 50,00 pr. adresseoplysning. Medlemmerne opfordres til at melde tilbage til Skellet om ændringer.
Skiltning ved vor strandgrund: AB oplyste, at ifølge Henning Broman vil skiltning på grunden ikke fritage Skellet
for ansvar i tilfælde af tilskadekomne ved brug af trappen. KS har tidligere kontaktet Skellets forsikringsselskab
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og fået oplyst, at hvis trappen løbende bliver efterset og repareret, er der ikke behov for at skilte. Forsikringen
dækker.
Dato for den ordinære generalforsamling i 2012: Søndag d. 10. juni på Hundested Kro. AB reserverer lokale.
Genvalg til bestyrelsen: MP og KS ønsker ikke genvalg og stopper på generalforsamlingen d. 10. juni.

Næste bestyrelsesmøde: Lørdag d. 14. april kl. 10.00 hos MWL.

