
                                                                                 Grundejerforeningen SKELLET 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 22. august 2016  

Deltagere: Der var afbud fra Matt. 

 

Inden mødet gennemførte Peter, Palle og Karl 1½ times oprydningsarbejde på strandgrunden.. 

1.  Referat 

Referatet af bestyrelsesmødet den 22. maj 2016 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Hjemmesiden 

Det er nu endelig lykkedes for Peter at få opsagt abonnementet hos One.com. 

Douglas vil snarest muligt (i samarbejde med Anette Bromann) kontakte firmaet Hostmaster.dk 

med henblik på at få domænenavnet skellet-haldstrand.dk overført til Douglas. Det er vigtigt, at 

ændringen gennemføres inden den 14. september 2016, hvor webhotellet hos One.com bliver slettet. 

Herefter vil Douglas opdatere hjemmesiden med bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 

2016 samt diverse referater siden generalforsamlingen 2015.  

    

3. Strandgrunden 

Aftalt at leje en ”buskrydder” for at få slået de vilde roser og andet ukrudt ned med henblik på, at 

”græsslåningen” kan genoptages. Douglas og Palle står for projektet. 

Palle kontakter Ole Rasmussen i St. Lyngby med henblik for at få rådgivning vedrørende såning af 

græs samt plantning af en ”sluse” ved Klintevej. Bestyrelsen og frivillige medlemmer forudsættes at 

udføre såning og plantning i løbet af september. 

  

4. Skrænt og trappen. 

Jf. holdningen på generalforsamlingen bliver trappen ikke malet og der vil ikke blive foretaget 

yderligere skræntsikring. 

Dog vil Palle lappe et mindre hul i dugen bag skræntsikringen. 

 

5. ”Blind vej” – skilte.  

Efter en henvendelse fra Aase Holm, Hasselvænget 6 har Karl kontaktet Halsnæs kommune om 

muligheden for at få opsat ”blind vej” – skilte ved Hasselvænget, Kastanjevænget, Akacievænget 

og Orehøjvej. 

Sagsbehandler Naja Steffesen oplyser, at en eventuel ansøgning fra ”Skellet” skal indsendes til 

Halsnæs Kommune, der står for sagsbehandlingen (inkl. en høring hos politiet). Et skilt (E18 tavle) 

koster 2.000 – 2.500 kr., som ansøgeren skal betale. 

Da det er første gang bestyrelsen har fået en henvendelse om problemer med biler, der er nødsaget 

til at vende på de blinde veje, besluttede bestyrelsen, at der ikke at fremsende en ansøgning.   

  

 



6. Opkrævning af kontingent 

Bestyrelsen besluttede at underskrive og fremsende grundejerforeningsaftalen om opkrævning af 

kontingent til Halsnæs Kommune. 

Peter havde udformet et forslag til rykkerskrivelse til de medlemmer, der endnu ikke har betalt 

kontingent. Skrivelsen blev godkendt med en enkelt ændring.    

 

7. Eventuelt 

Intet at refererer. 

 

Der blev ikke fastsat en dato for næste møde. Mødetidspunktet aftales i forbindelse med 

oprydningsarbejdet på strandgrunden. 

 


