
                                                                                 Grundejerforeningen SKELLET 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2016 

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

                   vil blive besat ved generalforsamlingen i 2016. 

1.  Referat 

Referatet af bestyrelsesmødet den 12. september 2015 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Kontingentindbetaling 

Skyldnerlisten blev gennemgået. 

De medlemmer der fortsat mangler at indbetale kontingent kontaktes endnu engang personligt. 

For at forenkle og effektivisere kontingentopkrævningen blev det besluttet, at indgå aftale med 

Halsnæs Kommune om at opkrævningen fra og med 2017 sker ved kommunens foranstaltning 

sammen med ejendomsskatterne.  

 

3. Strandgrunden 

På grund af frost og sne har det endnu ikke været muligt at fjerne hybenroserne mv..  

Når rydningen er gennemført, mødes bestyrelsen på grunden for at afklare den fremtidige indretning 

samt planlægge forårets arbejdsdage.   

 

4. Kystsikring 

Der opstået et hul i skræntfodssikringen, som skal udbedres snarest muligt. Endvidere bør sikringen 

generelt forbedres/forhøjes. 

Der indhentes tilbud på de to opgaver. 

 

5. Vejene 

Der er opstået huller tre steder, som kræver udbedring..  

Palle foretager det fornødne. 

 

6. Forberedelse af generalforsamlingen 

Der er bestilt lokale på Hundested Kro til søndag den 12. juni 2016 kl. 10:00. 

Muligheden for at nedsætte kontingentet blev drøftet. Imidlertid er der fortsat behov for at styrke 

likviditeten for at være økonomisk rustet til at dække de kommende – og forventelig store - udgifter 

til kystsikring. Der var derfor enighed om, at foreslå uændret kontingent.  

 

Der var enighed om at ”slanke” foreningens drift med forslag om, at: 

 Vederlaget til bestyrelsen ændres og nedsættes, således at alle medlemmerne fremover kun 

får kontingentfritagelse. Dog får kassereren herudover kr. 1.000, på grund af de ekstra 



arbejdsopgaver, der er pålagt denne funktion og som ikke umiddelbart kan uddelegeres til 

de øvrige medlemmer. 

 Fjerne det rammebeløb på kr. 3.000 pr. år, der er afsat i budgettet med henblik på, at 

bestyrelsen i forbindelse sine møder kan afholde en frokost med deltagelse af ægtefæller. 

  

Endvidere blev det besluttet at afskaffe bespisningen under generalforsamlingen samt den 

efterfølgende frokost for bestyrelsen og ægtefæller.  

 

Budgettet der forelægges generalforsamlingen bør være mere informativt. Peter og Karl udarbejder 

forslag.  

 

Douglas udarbejder udkast til bestyrelsen beretning. 

  

 7. Eventuelt 

 Der er sat et ”60 km” skilt op til højre (mod Nøddebohuse) for udkørslen fra Bavnevejen. 

Matt og Palle kontakter kommunen/politiet med henblik på at få opsat et tilsvarende skilt til 

venstre (mod Tollerup) for udkørslen.  

 Vi drøftede muligheden af at opsætte en opslagstavle ved indkørslen til området – på hjørnet 

af Bavnevejen og Nøddekrogen. 

 

Næste møde: Der indkaldes til møde på strandgrunden når rydningen af grunden er gennemført. 

 

 

Referent : Karl Jessing  

 

 


