
                                                                                 Grundejerforeningen SKELLET 

Referat af bestyrelsesmødet den 15. januar 2017  

Deltagere: Hele bestyrelsen deltog, idet Peter dog var forhindret i at deltage efter behandlingen af 

pkt. 2.  

 

1.  Referat 

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

 

2. Bankkonti & kontingent 

Skellets konto i Danske Bank er nu spærret/nedlagt og pengene er overført til en konto i 

Arbejdernes Landsbank. 

Kontingentbetalingerne – der jo nu opkræves via ejendomsskatten – forventes overført fra Halsnæs 

kommune ultimo januar 2017.   

    

3. Hjemmesiden 

Der er nu oprettet en ny hjemmeside med adressen www.skellet-hald.dk. Douglas er ansvarlig for 

opdatering af siden. 

Alle medlemmer vil blive orienteret om den nye adresse i et nyhedsbrev, som udsendes i 

forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling 2017 (udsendes ultimo april).  

Karl udarbejder udkast til nyhedsbrev til næste møde.  

  

4. Strandgrunden  

Græsset er begyndt at komme, men det bliver formentlig nødvendigt at genså nogle områder. 

Endvidere skal der sås engblanding. Endelig skal de nye hybenroseskud fjernes. 

Palle vil snarest muligt færdiggøre hegnet. Herefter skal der beplantes langs hegnet med henblik på   

at få ”lukket” hullet ud mod Klintevej. Palle kontakter Ole Rasmussen om forslag til og indkøb af 

planter. 

Den fremtidige indretning af grunden blev drøftet. Det er bestyrelsens holdning, at strandgrunden 

foreløbig bør henligge som naturgrund/strandeng med respekt for de eksisterende enkeltstående 

træer og med fortsat mekanisk fjernelse af hybenroser.   

 

5. Skrænt & trappe   

Matt orienterede om, at der er sket skade på den nederste del af skrænten i forbindelse med  

efterårets/vinterens storme og højt vand.   

Aftalt at Matt og Palle foretager en besigtigelse med henblik på at udarbejde et forslag til indsats til 

næste møde. 

 

6. Vejene  

På den seneste generalforsamling var der opbakning til, at der kun foretages lapning af akut 

opståede huller, der udgør et sikkerhedsproblem (defineret som et hul med synlige sten).  

http://www.skellet-hald.dk/


Med det udgangspunkt gennemgår Palle vejene (men modtager også gerne input fra den øvrige 

bestyrelse).  

 

7. Generalforsamlingen 2017  

Besluttet at afholde generalforsamlingen den 11. juni 2017 kl. 10.00. Karl reserverer lokale på 

Hundested Kro. Palle kontakter Kjeld Krarup med henblik på varetagelse af jobbet som dirigent.  

 

8.  Eventuelt 

Karl orienterede om, at han til næste møde ville undersøge om der er behov for ændringer i 

ordensreglementet. 

 

9. Næste møde 

Den 23. april 2017 kl. 10.00. 

Bemærk at mødet forventes at blive af længere varighed end normalt, da vi skal begynde med at 

udføre de praktiske opgaver, der er nævnt under pkt. 4. 

 

 

Referent: Karl Jessing    

 

 

  

 

 

 


