
Referat fra bestyrelsesmøde i Skellet lørdag den 28. oktober 2017  

 

Deltog: Trine Mortensen, Douglas Dunbar, Matt Peschcke-Koedt, Palle Kjær, Peter Thorn,  

Afbud: Karl Jessing, Kimmie Fasberg,  

 

 

1. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 5. august 2017. 

 Referatet fra sidst blev godkendt 

 

2. Referent: Trine Mortensen 

 

3. Status for hjemmesiden v. Douglas. 

 Douglas finder en måde hvorpå han kan få lagt budget og regnskab ind på hjemmesiden. 

 Douglas giver Trine adgang til hjemmesiden. Deadline 2 uger fra dd. 

 Trine lavet en blanket, hvor medlemmerne kan anmode om, at få tilsendt materiale på mail.  

 Trine sender forslag til resten af bestyrelsen. Deadline 2 uger fra dd. 

 Douglas har ansvar for at få hjemmesiden genereret til at kunne modtage E-mailadresser fra 

grundejerne i Skellet. Deadline 4 uger fra blanketten er endelig godkendt.  

          Douglas sørger for at oprette en e-mail til bestyrelsen. Denne adresse sender til de enkelte 

medlemmer af bestyrelsen. bestyrelsen@skellet-hald.dk Deadline for denne opgaver en 4 uger fra dd. 

 Matt er ansvarlig for besvarelse af mail til vores fælles postkasse og sender opgaver videre til 

bestyrelsen når det er påkrævet. 

 Matt sørger for at få et kort over vores forening, sender til Douglas.  

  

 Vi aftalte, at vi skal lave en skrivelse til foreningens medlemmer, der lægges i deres postkasse op til 

påske indeholdende: 

 Indkaldelse til GF 2018 

 Nyhedsbrev fra bestyrelsen om vores arbejde 

 Information om Nabohjælp 

 Information om Hjertestarter 

 Information om Facebook 

          Bestyrelsesmedlemmerne deler i fællesskab denne info-pakke rundt i medlemmernes postkasser. 

  

4. Er ordensreglerne blevet tilrettet? 

 Ordensreglerne tilrettes af Karl med deadline 4 uger fra dd.   

 

5. Status for Facebook v. Trine. 

           Siden er I luften og der kommer stille og roligt flere medlemmer. 

 



Referat fra bestyrelsesmøde i Skellet lørdag den 28. oktober 2017  

 

6. Status for skræntfodssikringen v. Matt. 

 Bestyrelsen beslutter, at indhente et tilbud mht. fremtidssikring af skræntfoden fra et andet firma end 

Zøllner som vi normalt anvender. Palle og Matt har denne opgave. 

 

7. Nabohjælp v. Trine. 

 Trines plan er godkendt. Palle undersøger med kommunen om skiltene. 

 

8. Hjertestarter v. Trine 

 Trine søger på bestyrelsens vegne. 

 

9. ”Hald til Hel Strand” v. Karl 

 Bestyrelsen ønsker en drøftelse af projektet ”Hald til Hel Strand”, og tilkendegiver at vi kan sende et 

medlem til mødet den 15. november som observatør. Karl deltager i mødet. 

 Bestyrelsen udarbejder til næste generalforsamling et oplæg om, hvorvidt vi skal tilslutte os et fælles 

strandlaug. 

 

10. Eventuelt. 

 

11. Næste møde. 

          Lørdag den 13.1.18 kl. 10:00 

  


