Referat bestyrelsesmøde i Skellet 11.04.20

Deltagere: Trine Mortensen, Peter Thorn, Helen Lund, Matt Peschcke- Køedt, Palle Kjær,
Afbud: Kurt Bach Christensen, Misha Fasberg
1.

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

2.

Opsamling på aftaler fra sidste bestyrelsesmøde
Græsslåning: Græsset skal slås en gang om måneden i sommerhalvåret.
Palle sørger for at finde en der opstarter forår og slår 4-6 gange over sommeren.
Bent slår græsset.

3.

Vejene
Vi kan selv lave det der skal repareres og det sker i løbet af foråret.
En anden grundejerforening har fået repareret huller på Kirkebondevej. Skellet anerkender ikke at vores grundejere skal
betale for arbejde udført af kommunen. Men kommer der en regning til den enkelte betaler grundejerforeningen for udgiften.
Trine taler med den anden grundejerforening.
Palle og Peter sørger for at alle huller i vores veje repareres i foråret.

4.

GF 2020
Søndag den 14. juni 2019 kl. 10:00 på Hundested Kro
Bestyrelsen beslutter at udsætte GF 200 pga. Corona. Forhåbentlig kan de afholdes i løbet af sommeren, måske ude og med
afstand.
Trine har aflyst kroen
Henning Broman vil gerne være dirigent når tiden kommer til GF.
Hatla Thelle vil gerne være referent når tiden kommer til GF.
Trine sender beretning til bestyrelsen og denne sendes til medlemmer efter 1. maj.

5.

Strandgrunden/Klintevej 53
Hegn: Mod vandet skiftes med stolperne på grunden
Hegn mod vejen; fjernes og vi planer igen ameringsnet 180 cm
Kommende arbejdsdage Udsat til efter corona-krisen

6.

Skovkanten: En tilstødende grundejerforening ønsker at lukke vejen.
Trine kontakter den anden grundejerforening og meddeler, at dette ikke er noget Skellet kan støtte.

7.

Stierne mellem grundene
Der er enkelte stedet fortsat stier mellem grundene (mange steder er de sløjfet med godkendelse af tidligere bestyrelser og
forvaltningen i Halsnæs kommunen). Ønsker grundejerne at ændre i forholdene skal de rette henvendelse til kommunen, det
er ikke noget bestyrelsen kan beslutte fordi vi ikke kender ejerforhold på matrikel mellem grundende.

8. Nyt fra kyst-projekt samt fra samvirkeårsmøde /Matt
Der er intet nyt.
9.

Eventuelt
Fibernet i Hald Strand: Matt undersøger om dette er en mulighed.
Referent: Trine Mortensen
Kommende bestyrelsesmøder

Lørdag den 2. maj kl. 10:00 hos Peter.
GF 2020 14. juni er udsat.

