Grundejerforeningen SKELLET

Referat af bestyrelsesmødet den 23. april 2017
Deltagere: Hele bestyrelsen deltog, dog var Douglas forhindret i at deltage i udførelsen af de
praktiske opgaver på Strandgrunden.
1. Referat
Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 15. januar 2017 og 9. april 2017 blev godkendt uden
bemærkninger.
2. Kystsikring
Matt oplyste, at han og Stig Vogelius fortsat afventer indkaldelse fra Zøllner til møde om opstart af
projektet.
3. Vejene
Palle har identificeret 6 huller, som han vil reparere med beton inden generalforsamlingen.
4. Kontingentopkrævning
Peter kontakter inden generalforsamlingen Halsnæs Kommune med henblik på at få afklaret om der
eventuelt skulle være medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent via ejendomsskattebilletten.
5. Ordensreglerne
Matt og Karl ajourfører ordensreglerne inden generalforsamlingen, så reglerne bliver bragt i
overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunale regulativer.
6. Spørgeskema- / interviewundersøgelse
Besluttet at bestyrelsen i det kommende år gennemfører en undersøgelse blandt medlemmerne med
henblik på, at få bedre information om medlemmernes forventninger til hvordan Skellet fremover
bør opfylde foreningens formål om at værne og vedligeholde trappen, strandgrunden og vejene.
Endvidere skal undersøgelsen afdække om der blandt (især nye) medlemmer er nogen, der vil yde
en indsats for Skellet og hvilke kompetencer, de i givet fald kan bidrage med.
Peter mener ikke, der er brug for en undersøgelse og kan derfor ikke tilslutte sig beslutningen.
7. Generalforsamlingen
Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne blev udfærdiget og de praktiske arbejdsopgaver i
forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen blev fordelt.
8. Nyhedsbrev
Besluttet ikke at udsende et nyhedsbrev. I stedet skal det fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen, at skellet har fået ny hjemmeside på adressen www.skellet-hald.dk.
De øvrige emner skal omtales i beretningen.

9. Eventuelt
Drøftet hvordan indgangspartiet til strandgrunden kan forbedres/forskønnes:
Det bør overvejes at udskifte resten af det gamle hegn samt ændre beplantningen, således at
”indkik” til grunden forhindres.

Næste møde: Det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Referent: Karl Jessing

