Stovby Klit Grundejerforening.
Referat af bestyrelsesmødet den 21. april 2018:
Deltagere: Bestyrelsen Keld Lundberg, Svend Erik Bech, Line Hollesen og Sven
Andersen samt forretningsfører Bo Wilchen-Pedersen og sup. Jørgen Nielsen.
Afbud: Albert Pedersen og sup. Henrik Lindhagen.
DAGSORDEN:
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2017.
3. Status for kontingentbetaling.
4. Status for vejvedligeholdelse.
5. Generalforsamling søndag den 29. juli 2018, emner og sted.
6. Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde 21. april 2018.
7. Formandsmøde med kommunen den 9. maj 2018 kl. 18-20.
8. Facebook, fornyet overvejelse i forlængelse af Henriks mail.
9. Eventuelt.
Ad 1: Sven blev referent.
Ad 2: Referatet blev godkendt.
Ad 3: Der er færre, der har betalt end på samme tidspunkt sidste år – 593 til 577. Bo
mailer et foreløbigt regnskab senere. Der er kommet mere ind i kont. pga.
forhøjelsen fra 200 til 250 kr. Vejforbedringer er steget markant. Men de dyrere veje
var årsag til kontingentstigningen. Keld vil på alle foreningers vegne orientere
mæglerne om, at vi ønsker at få kendskab til ejerskifter.
Ad 4: Der er hurtig opfølgning på henvendelser. Vejene er sårbare ved overgangen
fra asfalt til grus. Vi iværksætter forsøg med en plastic-løsning. Alle vejene er opmålt
til ca. 13 km i alt. Formændene ønsker vejformandsmøderne genoptaget. Nybyggeri
slider, vi undersøger, hvad der kan gøres. Andre sender standardregning på 3.000
kr. Debat om dette, vi overvejer og beslutter senere, hvad vi kan og vil gøre. Der har
været meget vand på vejene (og grunde).
Ad 5: Keld tager kontakt til Oldfruen. Keld, Svend Erik samt sup. Jørgen Nielsen er
villige til genvalg. Vi skal huske pap-navneskilte og pen. Keld finder dirigent-emneforslag. Pt. standarddagsorden uden specielle emner.
Ad 6: Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde samme dag:
De store planer for Indkørslen til Marielyst er reduceret til næsten intet.
Indsnævringerne på Marielyst Strandvej ændres evt. til bump. Hastigheden på
omfartsvejen nedsættes ikke. Der foretages algebehandling på egetræsplankerne på
Torvet. Stadepladser. Vicevært. P-regler. Handicap-ramper udlægges før Sct. Hans.
Fibernet. Veje. Evt. et Marielyst postnr. = 4875, Postnord bestemmer. Beskæringer
og evt. mulighed for at gøre det på grundejerens regning. Persondataforordningen.
Natursti i baglandet.
Ad 7: Det er et møde, hvor Kommunen orienterer om projekter. Svend Erik deltager
fra os.
Ad 8: Vi debatterede kort igen, men fastholdt beslutningen om ikke at være på
facebook - i overensstemmelse med mange andre grundejerforeninger i området.
Ad 9: Bo flytter fra området og vil derfor gerne afløses som forretningsfører og sætte
en ny ind i jobbet det kommende års tid. Vores websitearrangement fortsætter.
Næste møde bliver 09:30 forud for generalforsamlinger, der bliver d. 29. juli.
Sven Andersen

