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Referat af bestyrelsesmødet lørdag d. 25. januar 2014 hos Marianne WindfeldLund.
Der var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde grundet ødelæggelser på skrænt og trappe. Deltagere:
Marianne Windfeld-Lund (MW-L), Anette Broman (AB), Peter Thorn (PT), Bente Jensen (BJ) Erik Jensen (EJ), Palle
Kjær (PK) Lisbeth Krog (LK).

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

Strandgrunden.
Stormen Bodil har ødelagt en del af vor skrænt og strandtrappe. Bestyrelsen blev enige om at indhente tilbud på
opfyldning af skrænt samt reparation af trappen fra 2 udbydere. Der skal ligeledes tages stilling til et ekstra
trappetrin eller påfyldning af sand. PK indhenter tilbud.
Formanden oplyste, at flere grundejerforeninger (heri blandt Skellet) og borgergruppen for Hald til Hel strand i
et fælles brev til borgmesteren, beder om et udspil med henblik på evt. udbredelse af skrænterne og stranden
for hele Hald strand. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at afvente en reaktion fra kommunen, før vi selv
tager beslutning om at sætte noget i gang vedr. reparation.
Med henblik på en evt. fremtidig sikring af vor del af kysten indhenter bestyrelsen et eller to tilbud på
bølgebrydere. PK påtager sig ligeledes denne opgave.
Bestyrelsen drøftede ligeledes muligheden for at sløjfe vores trappe, (flere storme, flere udgifter) og bare
beholde strandgrunden som udsigtsgrund. Der skal derfor spørges om det er muligt at betale for trappebrug til
”nabo-trapperne". MW-L tager sig af dette.
Når alle tilbud og svar er indløbet, afholder bestyrelsen et nyt
møde.
Ubetalte kontingenter.
Formanden og kassereren har rykket alle grundejerne, der endnu ikke har betalt. AB forslog, at bede vor
juridiske konsulent om at rykke med inkasso advarsel. Dette blev vedtaget.

Eventuelt.
EJ foreslog at få et firma med en stor flis kværn til at komme. f.eks. 1 x om året (eller flere hvis behov), så
ejerne kan komme af med grenaffald. EJ undersøger hvad omkostninger vil være og det praktiske omkring en
sådan service.
Det blev også nævnt, at affaldsposerne på grunden bør afhentes og udskiftes. EJ tilbød at gøre dette denne gang.
Teamet, som består af PK og BJ tager sig i fremtiden af det praktiske omkring grund og strand
Nyt møde indkaldes når alle tilbud og svar fra kommunen er indløbet.
Referent BJ og M-L

