
 
Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen 

Drøsselbjerg Klint 12 maj 2018 

Deltagere: Adam, Henning, Ole og Torsten. Mødet forløb under god ro og orden. Tak 

til Ole for at lægge hus til mødet. 

Afbud: Stefan & Ib. 

 

Referat: 

1) Regnskab & budget. Herunder kontingentforhøjelse 2018. (Ole).  

- Regnskabet og budget blev gennemgået – de mange udgifter til vedligeholdelse af veje og 

renovering af nedkørsel til stranden har medført et underskud, som den foreslåede 

kontingentforhøjelse vil reducere betydeligt. Regnskab og budget blev godkendt af de 

tilstedeværende.  

2) Veje. 1. Asfalt Valhallavej. Kalundborg kommune. (Torsten). 

a) Asfalt Valhallavej. Kalundborg kommune. (Torsten).  

- Asfaltstykket på Valhallavej er etableret efter aftale med NCC og Kalundborg 

Kommune. 

b) Vedligehold Mjølnersvej og Valhallavej. Niels Kæmpe. (Torsten). 

- Niels Kæmpe har udført det aftalte arbejde inden for den aftalte pris, og der bliver 

spredt vejsalt for at støvreducere. 

3) Badebro. Reparation og udsætning. (Stefan & Torsten) 

- Badebro bliver sat op ultimo maj. Badebroen har efterhånden en del år på bagen og kræver mere 

og mere vedligeholdelse og renovation. Torsten foreslår en anderledes fremgangsmåde angående 

nedtagning og opsætning af badebro, som ikke indebærer at flytte hele badebroen på land og i lade 

om vinteren. Forslaget blev taget til efterretning. Bestyrelsen kontakter naboforeninger der gør brug 

af tilsvarende opsætningsmetoder af badebroer, for at undersøger fordele og ulemper. 

4) Tømmerflåde. Udskiftning af tønder. (Henning & Torsten). 

- Torsten har modtaget nye gratis flydeelementer fra Musholm Laks, som skal bruges til at forbedre 

flådens stabilitet og flydeevne ved at udskifte de eksisterende tønder. Torsten & Henning varetager 

opgaven med at forbedre flåden. Udsætning af flåden administreres af Henning & Torsten med 

hjælp fra frivillige.  

5) Nedkørsel. Kystdirektoratet og Kalundborg Kommune. (Torsten & Henning.). 

- Henning har kontaktet Kystdirektoratet og Naturstyrelsen i forbindelse med at søge kystsikring. 

Kystsikringen skal hjælpe foreningen med at få godkendelse til at forbedre den efterhånden stærkt 

medtagede nedkørsel til stranden. Målet er at grave nedkørslen ned, hvilket skulle kunne styrke den 

betragteligt. Det danske vejr har de sidste par år ændret sig i retning af mere nedbør og kraftig vind, 



som slider på kysten og nedkørslen. Bestyrelsen undersøger endvidere stadigvæk alle muligheder 

for at skabe de bedste rammer for at have en stabil nedkørsel der ikke behøver at undergå betydelige 

renovationer hvert år. 

6) Trappe og mobile reposer. Maling? (Torsten). 

- Trapperne bliver ikke malet i år. 

7) Hjertestarter. (Adam). 

- Sagen er fortsat verserende. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen igangsætter opsætning snarligst og 

Ole vil gerne lægge grund til selve starteren. Bestyrelsen har modtaget en positiv tilkendegivelse fra 

en grundejer om at hjælpe med opgaven med opsætningen, vedligeholdelse og træning i brug af 

hjertestarteren.  

8) Generalforsamling. (Alle) 

- Planen for generalforsamlingen er blevet gennemgået af bestyrelsen. Ingen betydelige 

kommentarer.  

9) Ny hjemmeside og Facebook. Vedligehold og opdatering. (Henning). 

- Opgaven med at vedligeholde og opdatere hjemmeside samt Facebook vender tilbage til Henning 

efter opgaven blev droppet af Adam ifm. udtrædelse af bestyrelsen. 

10)Tilbud fra YouSee vedr. opdateret bredbånd. (Torsten). 

- Intet nyt og punktet lukkes ned. 

11) Strandrens, fredag den 11 maj, kl. 10.00. 

- Et par voksne og en god del børn mødte op og stranden blev renset på 20 minutter. 

12) Badebro/tømmerflåde udsætning m. kran? (Torsten) 

- Da nedkørslen til stranden pt. ikke er farbar for gruppen der skal opsætte badebroen, bliver det i år 

nødvendigt at hyre en kranvogn der kan løfte broen ned ovenfra.  

13) Sct. Hans, lørdag den 23. juni. Praktiske forhold. (Torsten) 

- Torsten henvender sig til Ib og Charlotte angående at hjælpe med afviklingen af arrangementet. 

14) Arbejdsopgaver & aktivitetsliste. (Adam). 

- Dette punkt udgår fremover, da oplysninger er at finde i referatet. 

15) Næste bestyrelsesmøde. 

- Næste møde kommer til at ligge i november. 

16. Eventuelt. 

 

Referent: Adam Rønlund 

 


