GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET
Referat fra bestyrelsesmøde Skellet 15 juli 2018

Deltog: Trine Mortensen, Palle Kjær, Peter Thorn, Matt Peschcke-Koedt, Karl Jessing, Kurt Bach Christensen
Afbud: Misha Fasberg

1. Opfølgning på GF 2018.
Med udgangspunkt i referatet fra GF skal vi drøfte/træffe beslutning om det videre forløb
vedrørende:
• Vejene - inkl. tilbuddet fra et bestyrelsesmedlem om hjælp med ad hoc opgaver.
Bestyrelsen beslutter
Bestyrelsen hyrer et professionelt firma til at lappe huller der skønnes at være farlige for
trafikken.
Palle og Peter indhenter tilbud.
Dette skal ske inden GF 2019.

Bestyrelsen indhenter et tilbud fra en entreprenør, eventuelt også fra kommunen på konkrete
steder vi mener skal nyasfalteres.
Palle og Peter indhenter tilbud.
Dette sker inden GF 2019.
Lars Gudme fra Hasselvænget 3 forespørgers om han kan være interesseret i at lappe huller
eller udfører andet arbejde mod betaling af materiale, sådan som han tilkendegav på GF 2018
samt under hvilke vilkår han forestiller sig.
Kloakering i Hald Strand:
Trine kontakter kommunen for at undersøge hvornår kloakering forventes.

Bestyrelsen beslutter
• Kystsikring.
Matt følger fra Hald til Hel strand samt Nordkystens fremtiden se http://nordkystensfremtid.dk/

Strandsikring med yderligere sten: Hvis der er entreprenør på stranden kobler vi os på og får
lagt flere sten.
Matt er ansvarlig for kontakt til firmaet.
• Hjertestarter.
Trine indhenter tilbud og kontakter Lars Gudme fra Hasselvænget 3, der på GF 2018
tilkendegav, at han kunne få købt og opsat hjertestarter for 12.000,- kr.
Bestyrelsen træffer endelig beslutning på kommende bestyrelsesmøde.
Kommunikation med medlemmerne – herunder drøftelse af, hvorvidt der skal sendes
referater mv. ud til medlemmerne via mail.
Trine sender som forsøg referater og mail omkring særlige tiltag direkte til medlemmerne.
•

• Nabohjælp.
Trine runddeler materiale i løbet af sommeren og herefter er det op til hvert enkelt medlem at
tilmelde sig. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere.
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• Afholdelse af vejfest.
Festudvalget består af Misha og Lars. Bestyrelsen opfordrer dem til at undersøge interesse,
økonomi ect. Festudvalget kommer med et forslag til bestyrelsen. Trine kontakter Misha og
Lars.
• Sikring af at strandgrunden ikke kan sælges.
Bestyrelsen har drøftet punktet og har på baggrund af GF 2018, hvor medlemmerne
tilkendegav at sagen er lukket, ligeledes lukket punktet om sikring af Strandgrunden fordi
bestyrelsen mener, at grunden allerede i dag er sikret mod salg.

2. Privatlivspolitik.
Bestyrelsen godkender Grundejerforeningens privatslivspolitik.
Politikken er tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen vedtog dd. interne regler om informationssikkerhed
• Det kun er ordinære medlemmer af bestyrelsen der har adgang til personoplysninger.
• Oplysningerne må aldrig deles med eksterne med mindre medlemmet har givet skriftligt
samtykke.
• Vi sletter medlemmers personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til
det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af data.

3. Bestyrelsen.
Ansvarsområder og kommende opgaver:
• Kassere: Peter
• Vejene: Palle og Peter
• Hjemmeside og FB: Trine
• Registrering af mailadresser: Trine
• Kontakt til kommunen vedr. kloakering: Trine
• Generel kontakt til eksterne: Trine
• Sekretær: Karl
• Kystsikring på grunden: Matt og Palle
• http://nordkystensfremtid.dk - Matt
• Fra Hald til hel strand - Matt.
• Hjertestarter: Trine
• Vejfest: Festudvalgt
Planlægning af møder / datoer.
Oktober:
Søndag den 28.10 kl. 10-12 Arbejdsdag på fællesgrunde - bestyrelsesmøde12-13/14 hos Trine
Februar: Ikke fastlagt
Marts: Ikke fastlagt
Maj: Mødet skal holdes mellem 1 og 10 maj.
søndag den 5. maj er Trines forslag hvis vi skal nå at gennemgå GF2019 samt gennemgå
indkommende forslag og kunne sende dagsorden ud 21 dage inden GF.

Dato for GF 2019: søndag den 2. juni kl. 10:00
Dato for udsendelse af dagsorden: senest lørdag den 12. maj
Dato for indkommende forslag: 1. maj
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4. Eventuelt.
Trine ændre datoer for suppleanter sådan, at Kurt er valgt til 2 år og Micha er valgt for 1 år.
Mailadresser:
Vi mangler ca. 40
Trine sender adresser til Matt og Palle, der herefter kontakter grundejerne.
Vi udsender som tidligere annonceret via GF 2018, samt i informationsbrev lagt i alle postkasser forår 2018
og skrevet på hjemmeside og FB ikke længere fysiske breve. Det er derfor vigtigt, at vi får så mange
mailadresser som muligt sådan, at alle grundejere kan kontaktes via mail og kun enkelte skal have
indkaldelse til GF i deres sommerhuspostkasse.

Referent: Trine Mortensen og Karl Jessing

