Bestyrelsesmøde søndag. D. 21.0.2022
Tilstede: Kim, Anders, Kimmie, Marianne
Fraværende: Linda, Axel
Beslutningsreferat:
Emne:

Beskrivelse:

Hjemmeside

Hvornår er folk blevet valgt til bestyrelsen.. valg 2022 … det skal op på
hjemmesiden under navnene – Webmaster opdaterer
Opdatering af Adresser & email:
Axel -> Nøddekrogen 9, 3390 Hundested
Linda -> Nøddekrogen 8, 3390 Hundested
Anders -> Lønvænget 4, 3390 Hundested
Kim Email -> Skellet@kruger2000.dk
Anders email ændres til -> Andersstensbol@outlook.com
Webmaster opdaterer..

Hjemmeside

Hjemmeside
Hjemmeside
Hjemmeside
Kasserer
Medlemskartotek

Ordensregler opdateres med de nyeste fra 2022 (fra 2017)
Bestyrelsesmøde - referat d. 26.06.2022 mangler og skal opdateres
Fanen ’Fredning af Orehøj ’ – Anders laver ny tekst og sender til Kimmie som
opdaterer
Status Skellets konto .. Kasseren kontakter Arbejdernes landsbank for at få
styr på konto’en. Formanden assisterer…

Ejer:

Kimmie

Kimmie
Kimmie
Kimmie
Anders/Kimmie
Kimmie

Opdatering af medlemskartotek - Henrik påtager sig opgaven og kontakter
Axel for info/indføring.

Henrik

Skellet generelt

Kim skriver til Tidligere formand at det kun er fungerende formand i Skellet
som kan repræsentere Skellet.

Kim

Veje

Asfalt rep besluttes at det skal udføres af professionelle og ikke af
bestyrelsen. Axel forsætter processen for asfalt arbejde op til 50.000,- incl
moms.
1 bump skal repareres, Det første på Bavnevejen. Det besluttes at Axel må
igangsætte udskiftning/reparation af vejbumpet. Det er et separat
budget(dvs. ikke i asfalt budgettet).
Høje rabatter ved vejene der samler sig meget vand ved Skovkanten,
Bavnevejen og "gamle gård" - etablering af faskiner? Henrik starter
processen med undersøgelse.
Strandgrunden skal slås her i sensommeren – Formanden kontakter Axel for
at høre om han har kontakt med den tidligere græsslåningsmand?

Veje

Veje

Strandgrunden
Bestyrelsesmøder

Axel

Axel

Henrik
Axel

Besluttes at der må bruges op til 500,- pr bestyrelsesmøde. Det skal være
kvittering og beskrivelse af udlæg som fremsendes og refunderes af
kasseren.
Besluttes at bestyrelsesmøderne, fysiske placering, går på omgang af alle
medlemmer af bestyrelsen.

N/A

Bestyrelsesmøder

Referater skal oploaded på hjemmeside en uge efter afholdelse

Kimmie

Opslagstavlen

Opslagstavlen ved Palle besluttes nedlægges – den har aldrig rigtig været
brugt. Formanden kontakter Palle og informerer op at den nedlægges for
grundejerforeningen Skellet.

Bestyrelsesmøder

N/A

Kim
-

Næste bestyrelsesmøde søndag d. 2. Oktober. Kl. 10. hos Henrik – Bavnevejen 17, 3390
Formanden indkalder via email og Teams.

