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

Referat af bestyrelsesmødet lørdag d. 20. april 2013
Mødet var hos Marianne Windfeld-Lund
Deltagere: Marianne Windfeld-Lund (MW-L), Anette Broman (AB), Peter Thorn (PT), Bente Jensen (BJ) Erik
Jensen (EJ), Palle Kjær (PK)
Fravær:, Lisbeth Krog (LK)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet lørdag d. 9. februar 2013
Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

2. Vejene.
Henning Broman har kontaktet Kommunen for at finde ud af, hvem der ikke har tinglyst pligt til medlemskab. Der
afventes svar. Når dette er indløbet, påbegyndes arbejdet til et udkast, som munder ud i en stillingtagen til
vejrenovation m.v.
Total reparation af vejene vil koste ca. 60.000,- kr. pr. grund. Der skal hensættes 6000,- kr. pr. parcel i ca. 10
år. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen under eventuelt for at lodde stemningen.
Hullet ved indkørslen til Bavnevejen skal repareres igen. PK kontakter Vejteamet, Margit på kommunen.

3. Strandgrunden.
Vi kan ikke honorere de krav kommunen forlanger vedrørende adgangsforholdene til skraldespandene på
strandgrunden, som er- fast grund på kørevej, max 10 m fra skraldespand, max 10% hældning og lågen skal stå
åben ved afhentning. Bestyrelsen sætter selv et stativ og poser op og sørger for tømning. PK og EJ tager sig af
det.
PK og BJ maler repoen og bænk/bord-sættet.
Der blev diskuteret en forhøjelse af kontingentet på 100,- kr. til ialt kr. 500,- pr. år. I forvejen overføres kr.
150,- til vejfonden. Begrundelsen for en forhøjelse er at overføre ialt kr. 250,00 - kr. 300,- til vejfonden, således
at der er tilstrækkelige midler til både vejvedligehold, renovation af strandgrunden og i tilfælde af et eventuelt
skred på skranten, reparation af denne.
Senere besigtigede PT, PK, EJ og BJ strandgrunden. Besigtigelsen mundede ud i et forslag om at buskrydde 2 m
af hybenbuskene på den første del af grunden frem til bommene. Herefter vil PK og BJ vil så se, om de løbende
kan holde det nede.

4. Evt.
PK foreslog en genoptagelse af en hyggedag på strandgrunden. Forslaget bliver fremsat på generalforsamlingen
under eventuelt.

5. Generalforsamling.
MW-L sørger for dagsorden til generalforsamlingen. Den skal afleveres til PT næste uge. AB har bestilt lokaler
m.v.
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
Referent: BJ d. 24.04.13

