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Referat af bestyrelsesmøde 06.02.2022 - kl. 10.00 

Drøsselbjerg klint 

 

Deltagere: Søren Ohlsen, Søren Eilsø, Ole Brinch-Nielsen, Ib Jensen og Merete Christoffersen 

 

1. Meddelelser 

a. Nye medlemmer 

Ingen nye medlemmer i foreningen siden sidst. 

 

b. Skilt på Mjølnersvej 

Der er opsat et nyt skilt på Mjølnersvej, som forsøg i forhold til at få dæmpet farten. 

 

2. Økonomi 

a. Regnskab 2021 

Foreningen har brugt færre midler i forhold til budget 2021. 

 

Udgifter på posten ”Nedkørsel til strand inklusive dræn” er blevet noget mindre end det 

afsatte beløb, da foreningen har fået en bevilling fra ”Få det fikset fonden” Kalundborg 

kommune til etablering af den nye nedkørsel. 

De lidt flere udgifter til posten ”Veje og græs” består i ekstra grus på Dionysosvej, Rolf 

Krakesvej samt nyt skilt med dæmp farten til Mjølnersvej.  

Desuden var der afsat 10.000 kr. til et sommerarrangement på posten ”Møder, 

generalforsamling”, som ikke er brugt pga. corona. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021 og indstiller regnskabet til godkendelse på 

generalforsamlingen. 

 

b. Budget 2022, herunder regulering af vejfond 

Bestyrelsen havde en dialog om budgettet for 2022 og besluttede at afvente med en 

beslutning om godkendelse af budgettet til bestyrelsens næste møde, hvor man vil drøfte 

badebro, nedkørsel, veje og kontingent. 

 

Bestyrelsen besluttede dog at arbejde videre med følgende i et budget 2022: 

• Pulje til et sommerarrangement. 

• Badebro, der er en af de store poster, her skal det synliggøres, hvad de forskellige 

scenarier ved op og nedtagning samt opbevaring for vinteren koster og hvilken 

betydning det har for budget i 2022 og i fremtidige budgetter. 

• At foreningens ”vejfond” – udvides fra 20.000 til 30.000, den er ikke reguleret i flere 

år og er en forsikring til reparation af vejr- og klimaskader på foreningens veje.  

• Desuden at udvide budgettet med en ”brofond” på 40.000 kr. – til reparation af 

fødder, andre skader på badebro. 

 

Der udarbejdes et nyt budget ud fra ovenstående, som bestyrelsen tager stilling til på deres 

næste møde. 
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c. Kontingent 2022 

Beslutning herom udskydes til næste møde i bestyrelsen. 

3. Stranden og fællesareal 

a. Badebro – gennemgang af tilbud på op- og nedtagning af badebro. Bestyrelsen har 

indhentet 3 tilbud. 

 

Bestyrelsen havde en dialog om de indhentede tilbud, der var ikke enighed i bestyrelsen 

om valg af løsning og bestyrelsen besluttede, at indhente flere tal for økonomien omkring 

badebroen, før de træffer en endelig beslutning. 

 

Det skal eks. undersøges: 

• Kan der laves bøjler til forankring på stranden og hvad koster det? 

(Engangsinvestering). 

• Kan broen komme op ad skrænten med en kran og hvad koster det? 

• Hvor kan badebroen opbevares for vinteren og hvad koster det? 

• Hvad koster det at reetablere fødder efter en isvinter? 

 

Bestyrelsen talte om at opstille et budget for de 4 secenarier, der er for badebroen før man 

kan tage endelig stilling i bestyrelsen: 

1) Etablering af forankring og optagning af hele badebroen og en placering på 

stranden for vinteren. Pris efterfølgende år. 

2) Etablering af forankring og optagning af badebro hvor fødder bliver i vandet 

og en placering på stranden for vinteren. Pris efterfølgende år. Hvad koster 

reparation af fødder efter isvinter? 

3) Optagning af hele badebroen og en placering af dæk m.m. indendørs for 

vinteren. (Løsning som foreningen har haft tidligere). 

4) Optagning af badebro, hvor fødder bliver i vandet om vinteren og en placering 

af dæk m.m. indendørs for vinteren. Hvad koster reparation af fødder efter 

isvinter? 

 

Der findes supplerende priser på ovenstående frem mod næste bestyrelsesmøde. 

 

b. Gangbro fra trappe til badebro – tilbud 

Bestyrelsen indhenter tilbud på, hvad et plateau fra trappen til badebro skal koste? 

Udgift medtages i budget 2022. 

 

4. Nedkørsel – status 

Vinterens storme har endnu engang været hårde ved foreningens nedkørsel til stranden. 

 

Bestyrelsen havde en drøftelse af mulige løsninger, men besluttede, at der skal 

undersøges flere muligheder for at bestyrelsen kan træffe en egentlig beslutning. 

 

Bestyrelsen vil på deres næste møde tage stilling til løsninger for nedkørsel til stranden. 

 

5. Klippe ned dag – hvad nu? 
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Bestyrelsen skriver ud i nyhedsbrev om at en ny dag kan etableres, hvis der er opgaver.  

 

6. Nyhedsbrev april 2022 – forslag 

Bestyrelsen havde følgende emner til nyhedsbrevet til foreningen: 

 

• Badebroen kommer i vandet 1. maj. 

• Nedkørsel – hvad sker? 

• Klippe ned dag. 

• Generalforsamling 15. maj – 3 uger før indkomne forslag 

• Dato for sommerarrangementet 

• Dato for strandrensning 

 

7. Generalforsamling 15. maj kl. 10.00 på Gårdhøjsvej 1  

Hvem gør hvad? (rundstykker, kaffe, osv.) 

Rundstykker – Søren 

Kaffe - stedet 

Indkomne forslag: 

a. Badebro – hvilke løsninger for vinteren? 

b.  

 

Dirigent: Eva Debel? 

Formand (2 år)   Ib Jensen    (Ikke på valg) 

Kasserer (2 år)   Ole Brinch Nielsen  på valg (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  Søren Ohlsen.  på valg (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  Merete Christoffersen  (Ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem (2 år)  Søren Eilsø.   på valg (modtager genvalg) 

Bestyrelsessuppleant (1 år)  Bo Gammelgaard på valg (modtager genvalg)? 

Bestyrelsessuppleant (1 år)  Søren Foldberg på valg (modtager genvalg)? 

Revisor. (1. år)  Hermod Jensen på valg (modtager genvalg)? 

Revisor. (1 år)   Eva Debel  på valg (modtager genvalg)?  

Revisor suppleant. (1 år)  Gabriele Nielsen på valg (modtager genvalg)? 

Revisor suppleant. (1 år)  Per Boesen  på valg (modtager genvalg)? 

 

Formanden kontakter dirigent samt øvrige poster på valg om de genopstiller frem mod 

bestyrelsens næste møde. 
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8. Næste bestyrelsesmøde i 2022 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. april kl. 10. Hellasvej nr. 4. 

 

9. Evt.  

 

6. februar 2022 

Referent  

Merete Christoffersen 

 


