
Stovby Klit Grundejerforening. 

Referat af bestyrelsesmødet den 19. januar 2019: 

Deltagere: Bestyrelsen Keld Lundberg Holm, Svend Erik Bech, Albert Pedersen, Line 
Hollesen og Sven Andersen samt sup. Jørgen Nielsen. 
Afbud: Forretningsfører Bo Wilchen-Pedersen 

DAGSORDEN: 
  1. Valg af referent. 
  2. Godkendelse af ref. fra bestyrelsesmøde 21. april og generalforsamlingen 2018. 
  3. Konstituering. 
  4. Status for kontingentbetaling. 
  5. Status for vejvedligeholdelse og vejsamarbejde. 
  6. Fartdæmpning på Stovby Strandvej, fra generalforsamlingen 2018. 
  7. Ny forretningsfører/sekretariatsfunktion.  
  8. Generalforsamling 2019, emner og sted. 
  9. Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde 3. november 2018. 
      Sven deltog og orienterer. 
10. Formandsmøde med kommunen den 16. maj 2019 kl. 18-20. 
11. Eventuelt. 

Ad 1: Sven blev referent.	
Ad 2: Referaterne blev godkendt. Fremover må de lægges på internettet, når de er 
forhåndsgodkendt i f.m. udsendelsen.  
Ad 3: Ingen ændringer i bestyrelsesfunktionerne.  
Ad 4: 572 har betalt per oktober 2018. Ejerskifte orienterer mæglerne os om nu og 
da. Lidt debat om vejudgifterne i f.t. regnskabsperioderne. 
Ad 5: Vi roses for vejene. Vi har sprunget ”en kørsel” over, da vejene ikke trængte. 
Der kommer et møde for alle grundejerforeningerne hvor Albert og Keld ”skal” 
deltage. De fik mandat til evt. at bruge op til 5.000 kr. for professionel rådgivning om 
vejene, hvis grundejerforeningerne vurderer det nyttigt og vil dele udgifterne.  
Ad 6: Vi beder Kommunen om fartdæmpere på Stovby Strandvej, hvor vi vurderer, 
der er et specielt behov. Albert ”sender en føler” og inddrager herefter Keld. Hvis 
”andre veje” ønsker noget tilsvarende fremover, og vi skønner, at det er relevant, 
sender vi tilsvarende anmodningen til Kommunen. Vi er opmærksomme på, at meget 
byggeri i vores område kræver plads til store køretøjer, og at hurtig og ubesværet 
adgang for redningskøretøjer skal sikres. 
Ad 7: Bo er flyttet fra området og ønsker afløsning som forretningsfører. Vi (Keld) 
forsøger at finde afløser fra anden grundejerforening.  
Ad 8: Vi forventer ikke ”større debatemner”. Sidste søndag i juli tilstræbes = 28. juli. 
2019. Udgifter til generalforsamlingen er vokset. Fordele og ulemper ved forskellige 
steder blev debatteret. Højskolen fastholdes. Keld tager kontakt til højskolen og 
mulig dirigentkandidat. Bestyrelsesmedlemmer på valg giver Keld besked i god tid, 
hvis de ikke ønsker genopstilling. 
Ad 9: Svens noter fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde var blevet 
fordelt. Keld havde ikke modtaget yderligere noter – som en anden deltager på 
formandsmødet havde lovet at udsende. Sven orienterede kort. [Det væsentlige: Se 
”Ad 5” = møde.] 
Ad 10: Formandsmøde med Kommunen bliver 16. maj 2019. Keld forventer at 
deltage. 
Ad.11: Hvis vi bemærker skilte, der ikke er pæne, vil Albert gerne orienteres. Næste 
møde bliver den 18. maj kl. 09:30. 
 
Sven Andersen 
 


