Referat Bestyrelsesmødet Skellet 23.2.18

Deltog: Trine Mortensen, Peter Thorn, Karl Jessing, Matt Peschcke-Køedt, Kurt Bach Christensen, Misha Fasberg.
Afbud: Palle Kjær.
1.

Godkendelse af referaterne fra møderne den 15.juli og 28. oktober 2018.
Referaterne er godkendt

2.

Status for: Kystsikring, strandgrunden, vejene, opslagstavle, hjertestarter, nabohjælp, frivillig indsats og
sommerfest:
• Kystsikring: Vores egen kystgrund har klaret de to storme der har været. Vi gør ikke mere før GF2019.
• Nordkysten: Der er endnu intet besluttet og Matt følger med i gruppen.
• Strandgrunden: Bestyrelsen har haft to arbejdsdage. Der er plantet nye planter efter tørken, vi
fortsætter med at lue ukrudt og holde området fint som det står.
Vi sætter et privatskilt på stranden.
• Vi fastholder skraldespanden, Stig tømmer den. Vi tager punktet op igen hvis det er relevant.
• Vejene: Peter og Palle lavet et overblik i løbet af foråret. De kontakter Lars Gudme inden.
• Opslagstavle: Den er sat op, Palle gør den færdig og sætter lampen op inden for de næste par uger.
• Hjertestarter: Er sat op den 23.2.19 Trine registrere den på www.hjertestarter.dk
• Nabohjælp: Vores forening er fortsat den der har færrest tilmeldte.
• Frivillig indsats: Der er pt. ikke sket noget siden sidste møde.
• Sommerfest: bestyresen foretager sig ikke yderligere før vi får henvendelse fra medlemmer.

3.

Vejreparation jf. mailkorrespondancen med en grundejer.
To bestyrelsesmedlemmer har talt med en grundejer om fælde et træ der slår rødder på vejen. Grundejeren
er fortsat ikke er interesseret i at fælde sit træ.
Bestyrelsen oplever, at der er sket misforståelser i kommunikationen mellem grundejeren og medlemmer af
bestyrelsen. Det har aldrig været bestyrelsens intention eller opgave at pålægge en grundejer fældning af
træer.
Bestyrelsen har udelukkende forsøgt på dialog for at finde den bedste mulighed for reparation af vejen.
Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere før vi har besigtiget vejene i løbet af foråret og inden GF2019.
Trine sender svar til grundejeren via mail, svaret sendes til bestyrelsen inden.

4.

Forebyggende indbrudsstrategi jf. Trines initiativ til møde med de andre grundejerforeninger i Hald Strand.
Bestyrelsen bakker op om Trines initiativ og det besluttes fortsat at arbejde på at informerer om Nabohjælp
samt at indkøbe skilte til indfaldsvejene til området.
Trine sender referat til bestyrelsen når mødet har været afholdt den 28.2.19.

5.

Løse hunde på stranden jf. henvendelsen fra en grundejer
Bestyrelsen er enig i, at der er mange løse hunde på stranden i sommermånederne. Bestyrelsen kan dog ikke
gøre andet end at henvise til reglerne, i det vi ikke ejer stranden, der er offentlig.
I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I
vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden,
men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. (se Naturen må gerne betrædes)
På en del strande er der dog helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en
evt. lokal skiltning.
Vi indskærper reglerne overfor medlemmer via FB, hjemmeside, nyhedsbreve & GF2019.

6.

Årsregnskab og oplæg til budget 2019. v. Peter.
Årsregnskab 2018 er godkendt revisorerne.
Budget 2019 skal godkendes på GF2019 og vi justerer det op til GF.

7.

Forberedelse af GF2019.
Karl har bestilt Kroen.
Matt har meldt afbud til GF2019.
Trine laver forslag til beretning.
Karl sender en masterplan for GF2019 til bestyrelsen.
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8.

Kommende møder og eventuel påskearbejdsdag.
14.4.19 kl. 12:00-14:00 indvielse af opslagstavlen hos Palle og arbejdsdag.
Bestyrelsesmøde lørdag den 4. maj 10-12 hos Trine

9.

Eventuelt.
Intet at referere.

Referent: Trine Mortensen & Karl Jessing

