
Bestyrelsesmøde i G/F Drøsselbjerg Klint – 29.juli 2012. 

 

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

Pkt. 1 - Badebro:  

Stor tilfredshed fra alle. Der mangler nogle få beslag og et trin – Hugo gør færdig. Der har været 

ytret ønske om et ekstra fa, men en tømmerflåde er måske en anden løsning. Torsten og tømrer 

Arne vil gerne lave en. 

Broudsætning, optagning og opbevaring foretages af Bildsø-holdet for kr. 5.000 + kr. 2.000. Broen 

tjekkes for fejl og mangler ved nedtagning. 

Pkt. 2 – Trappen: 

Alt OK. 

Torsten vil gerne lave to platforme til ophold/solbadning på hver side af trappen. 

Pkt. 3 – Grill-party: 

17.08.2012 – ca. 24 deltager. 

Bjarne sørger for drikkevarer. 

Fardan sørger for kød. 

Pkt. 4 –Sct. Hans: 

Meget vellykket – gentages 2013 med nedlægning af grene fra fredag til fredag.. 

Pkt. 5 –Veje: 

Vedligeholdelse og støvsalt fungerer godt. Ole og Bjarne vil arrangere indkøb af stabilgrus. 

Pkt. 6 – Fællesareal: 

Eigil slår græsset + P-plads + Valhallavej. 

Pkt. 7 – Dræn: 

Bjarne undersøger om Niels Kjæmpe er færdig. 

Pkt. 8 – Landliggerudvalg: 

Der er kun referater fra møder med kommunen. 

Torsten vil gerne deltage i mødet den 25.08.2012, der bl.a. handler om forslag til 

vintervedligeholdelse. 



Pkt. 9 – Hjemmesiden: 

Fardan arbejder med ændring og strukturering af materialet. 

Pkt. 10 –Affaldsbeholder: 

Der bliver tømt på fællesarealet. 

Pkt. 11 – Affaldsbeholder: 

Eigil spørges, om han vil tømme på stranden. 

Pkt. 12 – Opslagstavlen: 

Bjarne oplyser, at den er på vej. 

Pkt. 13 – Redningspost: 

Er på vej fra Tryg-fonden. Kommunen sætter op. 

Pkt. 14 – Procedure ved nye medlemmer: 

Velkomstpakke fra Bjarne. 

Pkt. 15 – Fælles grill/møder: 

Bedst i forbindelse med Sct. Hans. 

Andre forslag bør ikke komme fra bestyrelsen. 

Pkt. 16 – Bestyrelsesmiddag: 

Fardan finder ud af dato. 

Pkt. 17 – Eventuelt: 

Betonfundament på stranden skal vel fjernes. I første omgang beder vi Torsten og Hugo lave en 

bænk dernede. 

Pkt. 18 – Penge: 

Bjarne redegjorde for regnskabet, der ser pænt ud. Der mangler kontingent fra 2. Kontoen er flyttet 

til Danske Bank. 

 

Linda Møller, sekretær 

 


