
Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen 
Drøsselbjerg Klint 10. maj 2015 

Alle medlemmer af bestyrelsen var til stede. Mødet forløb under god ro og orden. Tak 

til Stefan for kaffe og muffins samt for at lægge hus til mødet 

Referat: 

1) Budget/bank, status  

Gennemgået af bestyrelsen og godkendt. Afholdte udgifter år til dato blev fremlagt – intet 

ekstraordinært. 

Ansvarlig: Ole 

2) Veje og stillingstagen til vedligeholdelsen, vejsalt 

Eigil har udbedret de huller han kunne på Valhallavej i løbet i vinteren. Niels Kæmpe har 

efterfølgende totalrenoveret Valhallavej. Bestyrelsen sørger for at der ligger en bunke stabilgrus på 

Valhallavej til grundejernes fri afbenyttelse på stikvejene – må dog ikke benyttes til privat brug. 

Aftalen med Eigil om at sprede salt på vejen for at hindre støv fortsættes. Der vil blive udarbejdet 

en kort vejledning til vedligeholdelse af stikveje. 

Ansvarlig: Henning 

3) Nedkørselsvej til stranden 

Nedkørslen bliver ordnet inden udsætning af badebroen. 

Ansvarlig: Henning og Torsten 

4) Oversigtsskilt 

De nye skilte bliver sat op i løbet af sommeren. 

Ansvarlig: Torsten 

5) Status badebro 

Det er planlagt, at badebroen bliver lettere renoveret inden udsættelse i år. 

Ansvarlig: Henning 

  



6) Status Trappe 

Linda og co. maler igen i år trappen. 

Ansvarlig: Torsten (Linda) 

7) Tømmerflåde 

Bestyrelsen arbejder videre med at finde en passende løsning på opgaven med at etablere en 

tømmerflåde ved foreningens badebro. Diskussionen kredser meget om problemet med at finde et 

passende opdriftsmiddel. Vi anmoder i denne forbindelse grundejere med mulige input eller 

løsningsforslag om at henvende sig til bestyrelsens medlemmer eller formanden. 

Ansvarlig: Torsten 

8) Status tilstoppede/ødelagte dræn. 

Der arbejdes videre med sagen. Selve løsningen er blevet godkendt, men der foreligger uenighed 

om omkostningsfordelingen grundejerforeningerne imellem. 

Ansvarlig: Henning 

9) Sct. Hans fest. Sct. Hans afbrænding/flis (nyt forslag) 

Bestyrelsen anbefaler at der stemmes nej til forslaget, da det ikke anskues som en naturlig opgave 

for medlemmerne. Desuden vil det rejse økonomiske spørgsmål, som kan ende med en 

kontingentforøgelse. Hvis der i grundejerforeningen kan findes en frivillig ansvarlig, vil bestyrelsen 

gerne sørge for at der kan bestilles en flis-maskine. Alt involveret arbejde og oprydning skal dog 

varetages af de deltagende grundejere. Flishugningen skal foregå på de private grunde. 

Ansvarlig: Henning 

10) Deklarationer & byggetilladelser.  

Torsten redegjorde for status på sagen, og refererede herunder til "Referat fra Landliggerudvalget, 

møde den 8. april 2015". Referatet afklarer ikke de spørgsmål foreningen har stillet vedrørende 

bebyggelsesgrader m.v. i sommerhusområder. Torsten retter fornyet henvendelse til udvalgets 

formand, Elsebeth Lundign for yderligere information. 

Ansvarlig: Torsten 

 

Referent: Adam Rønlund 

 

 


