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Referat af bestyrelsesmøde 4.9.2022 - kl. 10.00 – Mjølnersvej 15 

 

Drøsselbjerg klint 

 

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

 

 

1. Meddelelser 

a. Nye medlemmer 

Nye medlemmer på vej til foreningen. 

 

2. Økonomi  

a. Status på budget 2022 indtil nu. 

Kontingentet 2022 er indbetalt af alle medlemmer. 

Bestyrelsen gennemgik budgettet og økonomien ser sund ud for 2022. 

På bestyrelsens næste møde fremlægges budgetforslag for 2023. 

 

3. Stranden 

a. Badebro – vinteropbevaring 

Badebroen kommer op i uge 40. 

Søren E. og Ib laver snarest muligt to bøjler på stranden, som badebroen kan fæstes til. 

Badebroens gangelementer placeres på det højeste sted på stranden vinteren over. 

 

Bestyrelsen drøftede henvendelse fra medlemmer om op og nedtagning af badebro. På 

foreningens generalforsamling 2022 besluttede generalforsamlingen en løsning, hvor hele 

badebroen tages op og placeres på stranden vinteren over, hvilket er den løsning 

bestyrelsen gennemfører for vinteren 2022/2023. 

 

Foreningens aftale med NBC Marine er 1-årig. Bestyrelsen følger de vejrmæssige 

omstændigheder samt pris på ny aftale med NBC Marine, som aftalt på foreningens 

generalforsamling 2022, frem mod generalforsamlingen 2023. 

 

b. Tømmerflåde – optagning og evt. ny ansvarlig 

Henning Fardan er koordinator på op og nedtagning af tømmerflåde. Henning vil gerne 

trække sig som ansvarlig for tømmerflåde. Bestyrelsen afsøger idéer til ny(e) ansvarlig(e). 

 

Det er planlagt at tømmerflåden tages op i weekenden 9., 10. og 11. september og 

opbevares på stranden vinteren over. 

 

4. Nedkørsel  

a) Status og fremtidig vedligeholdelse 

NBC Marine anvendte en ATV, da de satte badebroen ned. Nedkørslen bliver desuden 

brugt af medlemmer af foreningen til at få både og kajakker op og ned til stranden. 
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Bestyrelsen undersøger, hvordan ATV og nedkørsel blev anvendt og evt. skal anvendes i 

forbindelse med NBC Marines op og nedtagning af badebro fremover samt om det har 

indvirkning på pris. 

 

Bestyrelsen arbejder med et forslag for vedligehold af nedkørslen frem mod foreningens 

generalforsamling - maj 2023. 

 

5. Status på foreningens dræn  

a) Spuling af drænrør 

Bestyrelsen afventer med spuling af foreningens dræn, da foreningens dræn senest er 

undersøgt i forbindelse med de store mængder regn og alt ser fint ud. 

 

b) Sag om naboforenings ønske om tilslutning til eksisterende drænsystem 

Bestyrelsen drøftede de løsninger naboforeningen har i forhold til fornyelse af drænrør på 

Gårdhøjsvej samt mulige konsekvenser for foreningen af fremtidigt drænvand fra 

omkringliggende nye sommerhusbebyggelser. I mange af de nye lokalplaner ser der ikke 

ud til at være taget højde for dræn.  

 

Bestyrelsen følger den konkrete drænsag i naboforeningen og har haft kontakt med 

kommunen om sagen. 

 

Formanden tager desuden den generelle problemstilling med områdets dræn med til møde 

i samarbejdsudvalget med naboforeningerne. 

 

6. Evaluering af Sct. Hans aften og hvad med næste år? 

Der var stor opbakning til arrangementet med 35 gæster. Udgiften til arrangementet kunne 

holdes inden for budget og i og med at der var 35 deltagere og ikke 100 deltager lå prisen 

noget under den ramme, der er afsat i foreningens budget. Bestyrelsen besluttede at 

gentage arrangementet sommer 2023. 

 

Der var i forbindelse med arrangementet forslag om at etablere et festudvalg for 

arrangementet 2023. Bestyrelsen melder derfor ud i kommende nyhedsbrev, så 

interesserede kan melde sig til festudvalget. Søren E. er koordinator i festudvalget. 

Arrangementet 2023 er fastsat til den 24. juni. 

 

7. Rotter – observeret flere steder. 

Der er set flere rotter i foreningen og området. 

 

Hvis man ser rotter på sin ejendom, skal man kontakte kommunens rottefænger. 

Bestyrelsen medtager beskeden i nyhedsbrev til foreningen. 

 

8. Deltagelse i stormøde i landliggerudvalg 24.9. 

Formanden deltager i stormøde i landliggerudvalg den 24. september. 

 

9. Generalforsamling 2023 – fastlæggelse af tidspunkt 

Søndag den 7. maj afholdes generalforsamling 2023. 

Bestyrelsen drøfter og beslutter dagsorden til generalforsamling på deres næste møde.  
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10. Næste bestyrelsesmøde i 2023 

Bestyrelsen aftalte næste bestyrelsesmøde til den 22. januar 2023 kl. 10 på Hellasvej nr. 1. 

 

11. Evt. 

Mjølnersvej bliver repareret snarest muligt efter det store regnskyl. Kæmpe er kontaktet. 

 

Bestyrelsen medtager ordensreglerne med på deres næste møde i forhold til en 

gennemgang og opdatering frem mod generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen drøftede vandkvalitet og diversitet i Storebælt. 

 


