
                                                                                 Grundejerforeningen SKELLET 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2015 

 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog. Det bemærkes, at posterne som suppleanter er vakante og først 

vil blive besat ved generalforsamlingen i 2016. 

1.  Referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juli 2015 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Velkomstbrev 

Bestyrelsen formulerede et nyt velkomstbrev. Douglas står for, at lægge en velkomstpakke ud på 

hjemmesiden. 

Aktuelt skylder vi flere nye medlemmer er velkomstbesøg. Det blev aftalt hvem der gennemfører 

disse besøg og Karl rundsender en oversigt.  

Fremover varetager Matt (i samarbejde med Peter) opgaven at koordinere velkomstbesøgene. Der 

gøres status ved hvert bestyrelsesmøde.  

 

3. Kontingentindbetaling 

Peter orienterede om den aktuelle skyldnerliste, der viser, at 20 medlemmer fortsat mangler at 

indbetale kontingent for 2015. 

Der vil i sidste halvdel af oktober blive (gen)udsendt girokort til disse medlemmer. Da det er 

usikkert, om alle har modtaget de først udsendte girokort, vil der ikke blive pålagt rykkergebyr. 

Det blev aftalt, at såfremt et bestyrelsesmedlem kender en eller flere af skyldnerne kontakter man 

pågældende personligt.    

Peter undersøger (bistået af Matt) hvorvidt det er muligt at lade opkrævningen overgå til 

kommunen, således at kontingentet opkræves via ejendomsskattebilletten. 

 

4. Vedligeholdelse af strandgrund og trappe 

Palle indhenter et skriftligt tilbud på at få fjernet alle hybenroserne (inkl. rødder) i løbet af 

vinterhalvåret 20015/2016. 

Maling af trappe og bænke udføres i foråret 2016. Dog foretager Palle (bistået af Karl) nødvendig 

pletmaling inden vinter.  

Det blev besluttet at fjerne det ene skraldestativ, så der fremover kun står et stativ – midt på 

grunden. Bestyrelsen er i fællesskab ansvarlig for tømning. 

 

5. Mail fra Anette Broman 

Bestyrelsen formulerede et svarbrev til Anette Broman. Brevet lægges ud på hjemmesiden som 

bilag til dette referat. 

 

 



6. Fremtidigt samarbejde med andre grundejerforeninger 

Vi har modtaget henvendelse fra andre grundejerforeninger om et fælles udspil om kystsikring 

overfor kommunen. Douglas følger op på henvendelsen. 

Douglas vil forhøre sig om, hvorvidt der i andre grundejerforeninger er opbakning til en 

henvendelse til politiet om at få en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen fra Tollerup 

til Nøddebohuse. 

Matt har kontaktet TDC med henblik på at få internet i området og vil i den forbindelse også 

undersøge, hvorvidt der er opbakning til initiativet i andre grundeejerforeninger.  

 

7. Eventuelt 

 Drøftet muligheden af i 2016 at arrangere en social dag – evt. i forbindelse med 

generalforsamlingen - for foreningens medlemmer. 

 

 

Næste møde holdes ultimo januar/primo februar 2016. Datoen aftales senere. 

 

Referent : Karl Jessing  

 


