
Referat Bestyrelsesmødet Skellet 04.04.19 
 
Deltog: Palle Kjær Trine Mortensen, Peter Thorn, Karl Jessing, Matt Peschcke- Køedt,  
Afbud: Kurt Bach Christensen, Misha Fasberg. 
 
   
Referat 

1. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 23. februar. 
                Referatet er godkendt. 
 

2. Vejene / Status v. Palle. 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 15. juli 2018 at hyrer et professionelt firma til at lappe huller 
der skønnes at være farlige for trafikken samt at indhenter et tilbud fra en entreprenør, eventuelt også fra 
kommunen på konkrete steder vi mener skal nyasfalteres.  
Bestyrelsen indhentede tilbud der lød på Total inkl. moms 20.000,00 
 
Efterfølgende vurderede bestyrelsen at tilbuddet var dyrt i forhold til de få huller der skulle repareres og 
bestyrelsen valgte selv at lappe huller, hvor der er risiko for fare for mennesker eller køretøjer. 
 
Endvidere besluttede bestyrelsen efter kontakt med Halsnæs kommune at indstille yderligere 
vejplanlægning, indtil den nye spildevandsplan 20-21 (indeholdende beslutning om kloakering i blandt andet 
Hald Strand) for Halsnæs kommune er klar i løber af efteråret 2019.  
 
Lars Gudme og Palle gennemgår vejene inden GF2019, og de huller der er til fare for mennesker eller 
køretøjer er repareret.  

 
 

3. Strandgrunden. 
                 
                Bestyrelsen beslutter at afholder en arbejdsdag efter GF2019 
                Vi tager opgaverne på grunden ad hoc indtil ny arbejdsdag. 

Der er blevet slået græs på grunden. 
Nyt stakit på grunden: Det der er ødelagt udskiftes på førstkommende arbejdsdag. 
Rækværk mod vandet er ødelagt: Vi fjerner det rækværk der er nu og laver en markering af grænsen til 
skrænten. Dette planlægges på en arbejdsdag inden GF 2020. 

 
 

4. Planlægning af GF2019. 
Bestyrelsen planlægger GF2019. 
Hjertestartere: Formændene i de 9 foreninger mødes for at lave en samlet plan over hjertestartede i 
området. Herefter vender Trine tilbage til bestyrelsen for at drøfte Skellets holdning til planen.  
 
Karl ønsker at kontingentet hæves til 1000,- per år. 
Bestyrelsen beslutter at indstille at kontingentet fastholdes. 

                 
 

5. Udhængsskabet.     
Bestyrelsen beslutter, at der ikke skal hænges private køb/salg, tilbud af diverse ting, begivenheden op i  
skabet, der skal udelukkende hænge foreningsrelevante ting. 

• Bestyrelsesmedlemmers data.  
• Relevant info. om kommende begivenheder. 
• Hjertestarter – hvor er den nærmeste. 

 
Matt, Palle og Trine har nøgle til skabet.  
 
 

6. Eventuelt. 
 

 
 
Referent: Trine Mortensen & Karl Jessing 


