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

Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 7. april 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),
Fravær: Bente Jensen (BJ), Palle Kjær (PK)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde lørdag d. 21. januar 2012
Der var ingen ændringer eller bemærkninger til ovennævnte referat, som derefter blev godkendt.

2. Urtehaven under Kirkebondevej og Skellet
Formand for grundejerforeningen Kirkebondegård, Hans Toftgaard har meddelt MWL, at der formentlig i maj
måned afholdes bestyrelsesmøde, hvor der aftales nærmere mht. vejreparation, herunder også Urtehaven. MWL
hører herefter igen fra Hans Toftgaard.

3. Vejene
Vejene plejer hvert forår at bliver repareret ved lapning af de største huller. Men efter at MP havde oplyst, at
der i år er flere skader end normalt, foreslog AB, at der denne gang foretages en grundigere reparation. Det var
der enighed om, og dette skulle også omfatte sidevejene. MP kontakter asfaltmanden for aftale og gennemsyn.
Der har på et af formandsmøderne været tale om fælles reparation med de øvrige foreninger i området, men de
tal, der er kommet frem, ligger højere end det, vi har betalt.
Der har ved flere lejligheder været spurgt, hvad en totalrenovering af Skellets veje med rabatter vil koste. MP
vil spørge asfaltmanden, om han kan give et overslag. Der er ingen planer på nuværende tidspunkt om at
gennemføre en totalrenovering, idet udgifterne hertil forventeligt er meget høje.

4. Hald til hel strand
MWL gennemgik materiale modtaget fra Borgergruppen Hald til hel Strand. Der foreligger nu officiel tilladelse fra
Halsnæs Kommune til at etablere en bølgebryder ud for den offentlige trappe. Når finansieringen er på plads, vil
Borgergruppen gå videre og søge tilladelse hos Kystdirektoratet. Budgettet for etablering af bølgebryderen ligger
på kr. 350.000, og på nuværende tidspunkt mangler der kun kr. 28.000. Halsnæs Kommune bidrager ikke til
etableringen, men har givet tilsagn om et årligt beløb på kr. 1.000 til vedligeholdelse.

5. Formandsmøde
Der skal aftales tidspunkt for nyt formandsmøde hos MWL i maj.

6. Eventuelt
Forberedelserne til Skellets generalforsamling den 10. juni skal startes op, og det blev aftalt, at MWL laver
udkast til indkaldelse. AB kopierer dem. Da både MP og KS trækker sig fra bestyrelsen ved den kommende
generalforsamling, skal der findes nye bestyrelsesmedlemmer.

Både i indkaldelsen og på Skellets hjemmeside opfordres medlemmerne nu til at stille op til valg til bestyrelsen.
Nederste trappetrin ved Skellets trappe skal repareres. Det vil MP ordne sammen med Henning Broman.
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til lørdag den 5. maj kl. 10.00 hos MWL.
Referent: KS /5.5.2012

