Referat bestyrelsesmøde i Skellet den 28. oktober 2018
Arbejdsdag
Bestyrelsen har været på arbejdsdag på Fællesgrunden, vi har fjernet ukrudt, hyben mv.
De planter vi plantede i foråret gik ud under tørken og vi skal derfor plante nye. Palle sørger for indkøb. Peter
og Palle planter.

1. Frivillig indsats.
Lars Gudme er inviteret til en drøftelse af mulighederne kl. 12:00
Lars vil gerne hjælpe med forskellige opgaver. Ikke nødvendigvis på selve arbejdsdagene, og han vil gerne
vide, hvilke opgaver han kan løse, når han er i området.
Der er tale om frivilligt ulønnet arbejde.
Bestyrelsen beslutter, at gennemgå kommende arbejdsopgaver, som herefter lægges på hjemmesiden. Hvis
Lars skal byde ind på opgaverne, vil han gerne have en mail.
Lars vil gerne hjælpe med at lappe hullerne i vejene. Det aftales, at en fra bestyrelsen kontakter Lars efter
vinter, når vi igen skal reparere hullerne i vejene.
Lars har lovet at hjælpe med at reparere de møre bjælker på fællesgrunden inden for den nærmeste fremtid.
Bestyrelsen er glade for Lars ønske om at hjælpe bestyrelsen med diverse arbejdsopgaver.

2. Vejene.
Vi drøfter hvad vi gør når medlemmer ikke ønsker at medvirke til vedligeholdelse f.eks. ved ikke at ville fjerne
træer fra matriklen, som umuliggør vedligeholdelse.
Bestyrelsen beslutter:
• Kurt spørger grundejeren om han vil fælde det træ der har rødder der ødelægger asfalten.
• Peter har sendt Halsnæs kommune en forespørgelse om hvordan vi skal forholde os.
• Punktet tages op på det næste bestyrelsesmøde.
• Bestyrelsen laver en gennemgang af vejene til foråret og tager herefter stilling til hvad der skal
foretages af mindre og større vejreparationer.

3. Kystsikring.
Naboerklæring & tilbud fra Henning Hald om skrantfodssikring.
Trine har underskrevet naboerklæringen.
Bestyrelsen beslutter, at vente med skrantfodssikring til, vi ved mere om Kystsikringen af Nordkysten 2021.
3 medlemmer stemmer for at afvente fordi vi har modtaget nye informationer omkring Kystsikringen af
Nordkysten 2021.
2 medlemmer stemmer for, at der læggers nye sten som den oprindelige plan var.
Betalingsmodel for kystsikringen i Halsnæs.
Strandfodring ca. 2 meter over middelvand på hele Nordkysten starter 2021.
Evt. betalt af alle lodsejere 300 meter fra Kysten men betalingsmodellen er fortsat usikker.

4. Hjertestarter.
Stillingtagen til indkøb af en hjertestarter hos Hjerteklub.dk.
Bestyrelsen beslutter, at indkøbe hjertestarter, Trine går videre med dette tilbud.
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5. Mailadresser.
Status v. Trine og planlægning af, hvordan vi får indhentet de sidste.
Trine forsøger, at få indhentet de sidste adresser.
6. Sommerfest.
Lars foreslår, at grundejerforeningen holder en fest hvert 5. år Lars og Mischa kommer med et oplæg.
Bestyrelsen tager herefter stilling til økonomien og undersøger om der er stemning for en fest blandt flertallet
af medlemmer. Lars kontakter Mischa.
7. Haldvejen.
Orientering v. Palle.
Palle har sendt en mail til kommunen.
8. Næste møde.
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 12-14 hos Trine.
9. Eventuelt.
Der er et stort træ på Hvedemarken/Kirkebondevej, der skygger for udsyn når kan skal ud fra Hvedemarken.
Vi opfordrer de medlemmer, der oplever problemet til at gå til grundejeren eller i sidste konsekvens gå til
kommunen. Dette er en sag mellem kommunen og grundejeren.
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