
Referat bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019 
 

Deltog: Palle Kjær Trine Mortensen, Peter Thorn, Helen Lund, 
Afbud: Kurt Bach Christensen, Misha Fasberg, Matt Peschcke- Køedt, 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet er godkendt via mail og uploadet til hjemmesiden 
 

2. Henvendelser fra medlemmer 
Skraldespanden på fællesgrunden:  
Bestyrelsen beslutter at nedlægge skraldespanden på fællesgrunden.  
Palle får den kørt væk i uge 42.  
Hvis vi til foråret oplever, at det er et problem, tages punktet op igen. 

 
Larm fra naboer:  
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at rette henvendelse til naboer der larmer, og i sidste ende er det en henvendelse til 
politiet. Bestyrelsen henviser til vores ordensregler.  

 
Store bål:  
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at rette henvendelse til naboer der har store bål og i sidste ende er det en henvendelse 
til politiet og brandmyndighederne. Bestyrelsen henviser til vores ordensregler.  

 
Kajakker på stranden med en hjemmebygget holder? 
Som udgangspunkt må der ikke ligge kajakker på vores strand eller strandgrund. Dog har bestyrelsen besluttet at se på 
omfanget af kajakker og indtil det evt. er et problem kan medlemmer lægger deres kajakker ved strandkanten dog ikke med 
hjemmebyggede stativer. Medlemmer af grundejerforeningen skal søge bestyrelsen om tilladelse til dette. Der skal til enhver 
til være identifikation på kajakken sådan at bestyrelsen kan se hvem der ejer dem. Bestyrelsen har intet ansvar for private 

kajakker.  
 

3. Evaluering af hjertestarterkurset og beslutning om vi ønsker at oprette et nyt kursus til foråret.  
Stor succes, folk fra glade og fik et stort udbytter.  
Trine henvender sig til Hjerteforeningen om et nyt kursus i foråret.  

 
4. Strandgrunden/Klintevej 53 

Hegn: Vi har besluttet, at der skal opsættes nyt hegn dette efterår, hvordan kommer vi i mål med den beslutning? 
Helen undersøger hvem der kan tage opgaven, gerne en lokal.  
Helen vender tilbage til bestyrelsen inden december.  
Trine henvender sig til Lars Gudme for at sige, at vi har besluttet at hyre en ekstern.  

 
Græsslåning: Græsset skal slås en gang om måneden i sommerhalvåret. Vi har fundet en ny, der starter op til foråret.  

 

Pæle mod havet: Trine rette henvendelse til Lars Gudme for at spørger om vi skal finde en ekstern til at udskifte pælene.  
 

5. Vejene: vi skal beslutte hvor vi skal reparere denne vinter og det kommende forår. 
Palle sætter skiltet med bump op på Bavnevejen i uge 42. 
Vi tjekker huller mv. på vores veje til foråret når sneen og frosten er væk og når jordtemperaturen er over 10 grader.  
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6. Nyt fra kyst-projekt samt fra samvirkeårsmøde. 

Opsummerende er der forskellige forslag til betaling af kystsikring af nordkysten.  
Halsnæs kommune foreslår, at det kun er grundejere i første rækker der skal betale.  
Umiddelbart tænker bestyrelsen, at en betaling på 300 meter fra havet kunne være en alternativ model, for at  
sikre en mere ligelig fordeling af den økonomiske udgift for grundejerne.  

 
7. Nyt fra formandskaberne i Hald strand 
         Der afholdes møde blandt formændene/m/k i de 9 grundejerforeninger i Hald Strand i 7. november.  
 
8. Nyt fra kasser 
        Kontingent fra ikke-medlemmer til trappen – kan vi gøre det på en anden måde? 
        Det fungerer fint som nu. 
 
9. Evt.  
        Skab ved Palle: Det bruges til kontaktoplysninger for bestyrelsen. 

        GF2020 Trine booker Hundested kro 
        Trine sender henvendelse til Halsnæs kommune vedr. ny spildevandsplan og udsigterne for kloakering i Hald Strand  

Kommende møder aftalt 29. juni 2019 
Bestyrelsesmøder:  
25. februar i København: Trine Mortensen, J.E.Ohlsens Gade 4, 2.t.v., 2100 København Ø  
April i Hald 
Maj i Hald  
GF 2020 14. juni 
 

Referent: Trine Mortensen 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


