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Referat af bestyrelsesmødet lørdag d. 09. november 2013 

Mødet var hos Marianne Windfeld-Lund  
Deltagere: Marianne Windfeld-Lund (MW-L), Anette Broman (AB), Peter Thorn (PT), Bente Jensen (BJ), Palle Kjær 
(PK) Lisbeth Krog (LK) 
Fraværende: Erik Poul Jensen (EJ) 

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 31. august 2013. 

Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Mail fra Karl Jessing. 

Formanden havde modtaget mail med følgende synspunkter/kommentarer, som bestyrelsen gennemgik: 

a)  Renovering af vejene. Referatet fra generalforsamlingen burde have omtalt, at det var en generel 
opfattelse, at en gennemgribende renovering af vejene skulle omfatte hele Hald Strand og at alle grundejere 
skulle være pligtige at bidrage til finansieringen. Endvidere burde det være refereret, at Broman på en 
udmærket måde forklarede, at et sådan projekt forudsætter etablering af et vejlaug. 
  Bestyrelsen er enig i at kommentarerne skulle have været nævnt i referatet. 
b)  Bestyrelsens beretning. Denne manglede ved generalforsamlingen.  
  Formanden forsøger at huske beretningen på de kommende generalforsamlinger. 
c)  Udskiftning af steler. For at forhindre biler i at køre uden om bumpene, fremsatte Lissie Jessing 
forslag om sten eller andet i rabatten. Broman forklarede hvorfor, dette ikke er tilladt og derefter fremsattes 
forslag om udskiftning af plastikstelerne til steler af træ. 
  Bestyrelsen diskuterede muligheden herfor. PT påpegede, at stelerne netop blev valgt i plastik af 
sikkerhedsmæssige årsager. Det er også plastiksteler, myndighederne anbefaler. De eksisterende steler er 
godkendt af kommunen og det er ikke tilladt at lægge/stille yderligere ”forhindringer” i rabatten, f.eks. ekstra 
steler op. Bestyrelsen konkluderede, at de eksisterende steler ikke udskiftes. 
d)  Sjak til vedligeholdelse af strandgrunden. Både Lars og KJ havde forslået et udvalg/sjak. 
PK vil prøve at danne en arbejdsgruppe, af foreningens medlemmer, til pleje af strandgrunden og  andre 
praktiske gøremål. 
e)  Endelig spørger KJ om bestyrelsen har fulgt op på Lars Gudmes forslag om vejfest. Bestyrelsen har 
ikke hørt yderligere fra Lars Gudme. Iøvrigt er bestyrelsen enig i, at en evt. vejfest må økonomisk hvile i sig selv. 

3. Ubetalte kontingenter. 

Der udestår stadig kontingent for 12 grundejere. PT har rykket uden reaktion fra de pågældende. Yderlig 
opkrævning/kontakt til skyldnerne blev fordelt imellem bestyrelsesmedlemmerne. 

4. Eventuelt. 

PK oplyste om stigende tilfælde af indbrud i Skellets område. Fastboende opfordres til at holde et vågent øje med 
ikke-bekendt færdsel. 
AB oplyste, at der er opsat en hjertestarter på Strandgårdsvej i nærheden af Blommehaven. 

Generalforsamling 2014 afholdes søndag d. 15. juni. 

Næste møde i bestyrelsen er d. 29. marts 2014. 

MW-L den 19.11.2013. 


