GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET
Referat bestyrelsesmøde Skellet 02.02.21
Deltog: Palle Kjær, Trine Mortensen, Peter Thorn, Helen Lund, Matt Peschcke- Køedt, Anders Stensbøl Christiansen,
Misha Fasberg,
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet er godkendt via mail og uploadet til hjemmesiden
2.

Opsamling på aftaler fra oktober-mødet
• Skiltning i området
De andre grundejerforeninger er ikke umiddelbart interesseret i skiltning så Trine går videre med
projektet. Det handler om at få sat ”lukket vej” skilte på alle vores lukkede veje.
•

Helhedsplan for fartdæmpende foranstaltninger i området – GF-beslutning.
Matt er tovholder for en overordnet plan for vores grundejerforening, Helen deltager sammen med
Matt.

•

Fibernet
Novomatrix har mere end 1000 tilmeldte og arbejdsgruppen holder fast i dette udbud.
Novomatrix starter op i vores område i vinter.
TDC har sendt tilbud til alle.
Det er muligt at tilmelde sig begge dele i det TDCs tilslutning er gratis.

•

Strandgrunden/Klintevej 53 Kommende arbejdsdage
Plankeværket: Vi har vedtaget at der skal trådhegn op som planterne kan vokse op ad. Helen og Palle
sørger for prisforslag til næste møde. 180 i højden på hele bredden af grunden langs vejen.
Vi afventer hvad der skal plantes.
Arbejdsdag 17. april fra 10-12 og juni.

•

Indbrudsopsamling
Trine har været tovholde på opsamling af indbrud i området for alle 9 grundejerforeninger i Hald Strand.
Der har været få indbrud og de fleste i udehuse, skure og garager.
Trine stopper som tovholder til påske.

3.

Referat fra møde med formændene i Hald Strand
Der er pt. ikke opbakning til fælles indsats om fartreducerende foranstaltninger.
Der er ikke andre foreninger der ønsker yderligere skilte.
Vi søger hjertestarter til den kommunale grund.
Vi skal evt. have en hjertestarter ved Hvedemarken, vi har dette punkt på det næste møde.
Støj: måske skal foreningerne lave en fælles indsats for reducering af støj. Foreningerne rundsender
hinandens ordensregler. Punktet tages op på næste fællesmøde til foråret.

4.

Forslag fra en grundejer om indkøb af EN MASKINE TIL BEKÆMPELSE AF MOSEGRISE OG MULDVARPE
MAUSKILLER – Made in Denmark MAUSKILLER – Made in Denmark
Forslaget er forkastet, bestyrelsen ansat ikke dette som et foreningsanliggende.

5.

GF 2021

Trine har bestilt kroen.
GF kan udskydes hvis Corona fortsat er i spil.
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6.

Evt.
Affaldssortering: Vi skal have op til 4 skraldespande per husstand fra sommer 2021.

Referent: Trine Mortensen
Punkter til kommende møde
Støj
Hjertestarte ved Hvedemarken
GF2021

Bestyrelsesmøder 2021
2. februar i København 17:30 Via TEAM
17. april i Hald kl. 10:00 Trine
8. maj i Hald kl. 10:00 Anders
Sommerfrokost i Hald
GF 2021 13. juni kl. 10-13

