
Bestyrelsesmøde i G/F Drøsselbjerg Klint – 28. oktober 2012. 

 

Til stede: Ole Hansen, Henning Fardan, Jens Dollerup, Bjarne Thor og Linda Møller. 

Pkt. 1 - Bankbeholdning:  

Kr. 85.000. Mangler afregning for grus og vej. 

Pkt. 2 – Badebro: 

Broen er spulet i ferskvand – smurt og lagt i lade for vinteren. 

Der er mærket op til forlængelse til næste år. Materialer bestilles af Ole til videre forarbejdning af 

Hugo. 

Pkt. 3 – Trappe, platform og tømmerflåde: 

Trappen er fin – skal males igen til foråret. Platform står Torsten og Hugo for. Tømmerflåde: Arne 

svarer ikke på mailhenvendelse; Fardan prøver igen. 

Pkt. 4 - Veje: 

Mjølnersvej skal have påført 5 cm. Stabilgrus, idet vejen efterhånden er blevet for lav i forhold til 

græsrabatten. Regnvand lader dybe render og ender på Jarlsvej 9. Brønden for enden af 

Mjølnersvej ligger for højt. Ole vil udjævne omkring brønden allerede nu, men resten af projektet 

forelægges på generalforsamlingen, da det er et større projekt. 

Pkt. 5 – Græsslåning: 

Eigil passer arealerne meget flot. 

Pkt. 6 – Dræn: 

Kjæmpe mener, at drænene er spulede og i orden. Angående colibakteriemålingen ved stranden vil 

Fardan kontakte Torsten, der har kontakt med kommunen. 

Pkt. 7 – Landliggerudvalget: 

Der mangler referater fra møderne og e-mailadresser på de andre formænd i området. Forslaget 

om vintervedligeholdelse er frafaldet af kommunen. 

Pkt. 8 – Protokoller: 

Henning Fardan har protokollerne. 

Pkt. 9 – Hjemmesiden: 

Siden er blevet opdateret. Der laves stadig ændringer med regnskaber, mødereferater, billeder 

o.s.v. 



Pkt. 10 – Opslagstavle: 

Ny tavle er sat op. Der mangler et navneskilt, som Bjarne anskaffer. 

Pkt. 11 – Redningspost: 

Der er ikke sket noget. Bjarne tager det op til foråret med kommunen. 

Pkt. 12 – Mødedatoer: 

Mødet den 5. maj 2013 flyttes til april. Fardan melder tilbage. 

Pkt. 13 – Eventuelt: 

1. 

Efter afskaffelse af flisordningen foreslås genindførelse af lov til afbrænding i vinterhalvåret. Kørsel 

til genbrugsstationer med haveaffald betyder en stor CO2-udledning.Det foreslås, at man tager 

sagen op i Landliggerudvalget. Torsten har allerede sendt henvendelse til kommunen. Alternativt 

kan grundejerforeningen selv organisere og betale flishugning f.eks. på bålpladsen 2 gange årligt. 

2. 

Mobildækning: Nogle problemer, men TDC virker åbenbart. 

 

Linda Møller, sekretær 

 


