
Referat fra bestyrelsesmøde i Stovby Klit Grundejerforening den 22. oktober 2021 

 

Til stede: Keld Holm, Svend Erik Bech, Line Hollesen, Bo Wilchen-Pedersen, Jørgen Nielsen og 

Henrik Lindhagen 

 

Fraværende: Albert Pedersen og Claus Espensen  

 

Følgende blev behandlet: 

 

1. Valg af referent 

Henrik blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 11/8 2021 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Status for vejvedligeholdelse 

Vejret ændrer sig i disse år. De store regnvejr gør, at vi i fremtiden kan forvente en 

større (og dyrere) vedligeholdelse. Albert har sat sit hus til salg og havde inden mødet 

foreslået, at hans opgaver og erfaringer overdrages til ny vejformand over en periode.  

Jørgen og Svend Erik kontakter Albert. De kører parløb i den kommende periode.  

4. Økonomi og medlemstal 2021/22 

Bo meddelte, at vi har en sund økonomi. Der er 563 medlemmer, der har betalt 

kontingent i år. Ca. 20 medlemmer er i restance. Disse rykkes.  

5. Hastighedsbekæmpelse.  

Der var enighed om, at det primære mål vil være at få hastigheden ned på Stovby 

Strandvej og Nattergalevej. Vejbump (på tværs af vejen), kloakdæksler som 

forhindring og skiltning blev drøftet. Kommune og evt. politi skal høres. 

 

Keld finder tidligere korrespondance og aftaler videre forløb med Line og Jørgen i 

forhold til at inddrage offentlige myndigheder. Kommunen vil måske være positiv, hvis 

vi bidrager til foranstaltninger. Keld/Line/Jørgen giver status på næste møde. 

 

6. To små grundstykker, hvor grundejerforeningen har vedligeholdelsespligt 

Det ene grundstykke er matriklen på det nordlige hjørne af Nattergalevej og Stovby 

Ringvej (2zæ). Ingen ved præcist, hvor det andet grundstykke er placeret (2c?).  

Keld sender oplysninger fra tidligere til Henrik, der undersøger de nærmere forhold 

omkring grundstykkerne i kommunen. Henrik giver status på næste bestyrelsesmøde.  

 

7. Kystsikring og sandfordring 

Der er høring på Marielyst Højskole 23/10 2021. Ikke alle fra bestyrelsen kan deltage. 

De, der deltager, giver en kort status på næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Foreningens hjemmeside 

Keld har modtaget en henvendelse fra en haveentreprenør, der vil købe rettighed til at 

lægge et link på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at der 

udelukkende skal findes link på hjemmesiden til kommune, renovering, vandværk mv. 

Valg af håndværkere er de enkelte grundejere og foreningen uvedkommende. Keld 

underretter haveentreprenøren om beslutningen. 

 

Hjemmesiden skal have et nyt image – eventuelt ”et andet system”. Henrik melder 

tilbage til Keld og Bo, om det er muligt, at der er en, der kan overtage denne del.  

Alternativt kan Keld eller Bo måske finde en interesseret.  

 



9. Hvordan får foreningen flere medlemmer? 

Der er ca. 100 – 120 potentielle grundejere, der i dag kører på frihjul. I fortsættelse af 

debatten på årets generalforsamling, blev følgende muligheder drøftet: 

• Henrik har for nogle år siden udarbejdet en Facebook profil til foreningen. Ideen 

blev efterfølgende forkastet. Henrik genopbygger og præsenterer en løsning på 

næste bestyrelsesmøde. Det vigtige i denne del er ”synlighed” og ”tiltrækning”. 

• Klistermærke til postkassen. Muligheder for at betalende medlemmer, kan få et 

klistermærke til postkassen, hvor det fremgår, at man er medlem, blev drøftet. 

Hvis det udsendes med post, er det en bekostelig sag. Der skal ses ind i 

muligheder – denne del drøftes videre på næste møde. 

• På næste møde medbringer Bo liste med over medlemmer/ikke-medlemmer. 

Herfra lægges en plan over mulige tiltag.  

• Der skal tænkes ind i, hvordan vi får adresser/e-mail adresser på samtlige 

medlemmer/ikke medlemmer.  

• Der skal ses ind i, hvordan vi får helårsadresser på medlemmer, der ikke er 

tilmeldt PBS, så opkrævninger ikke ender i intetheden. Kan der findes hjælp 

hos: Kommunen? Offentlige hjemmesider – Boliga mv.? 

• Herudover tænker alle over, om vi kan se andre ”kampagne-muligheder” 

10. Eventuelt 

Foreningen fylder 85 år i 2022. Det kan eventuelt fejres ved den kommende 

generalforsamling – fx ved at genindføre morgenmad inden start. I givet fald skal dette 

ske med tilmelding.  

 

Næste møde er aftalt til søndag, den 16/1 2022 kl. 10:00.  

Sted følger. 

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 16:00. 

Henrik Lindhagen 

22/10 2021 


