Bestyrelsesmøde

Søndag d. 05.07.2020 kl. 10.00
hos Bjarne, Ingeborgs Alle 18

Dagsorden
1. Kaffe
2. Økonomi v/Annita
3. Dræn v/Kjeld (Skype)
4. Nye skilte
5. Ny sti (Bjarne)
6. Trappenedgang til fjorden
7. Friareal – Ingeborgs Alle/Hellesvej (bord/bænke)
8. ”Blind vej” skilte
9. Aftale næste møde
10. Evt.

Referat:
1. Kaffe
Ad. 2 Økonomi
Der er indtil d.d. brugt ca. 45.000 mere end sidste år.
En del kan tilskrives oprydning på grenplads. Denne udgift vil væres stigende, da vognmanden
fremover ikke kan komme af med grene på den sædvanlige plads.

Ad. 3
Der er ikke noget at berette om sagen, den kører sin gang, men Kystinspektoratet har ikke
reageret endnu, og kommunen afventer sikkert det svar.
Bjarne og Keld mødes med Jens ang. dræn i den kommende uge ang. hvornår der skal graves.
Der er de 2 tomme grunde, men der er allerede ved at blive bygget på den ene.
Så det haster lidt.

Ad. 4
Nye skilte

Annita arbejder på sagen og indhenter et tilbud.

Ad. 5
Den nye sti ned til Krik er blevet godkendt.

Ad. 6
Der er kommet et forslag om at stien ned til stranden forbedres.
I første omgang skal der lægges mere grus på, så drænrørene igen skjules.
Vi drøftede forskellige muligheder. Det er svært at etablere en løsning, som vi kan få tilladelse
til. Måske kunne vi få gravet nogen store sten ned for enden af stien, hvorpå der kunne
placeres nogle trin, som afslutning på stien. Dette kunne måske forhindre nedskridning af
stien.
Bjarne drøfter det med Flemming og Jens.

Ad. 7
Friareal mellem Hellesvej og Ingeborgs Alle. Der er kommet forslag om at man etablerer et
bord-bænkesæt. Det får vi sat i gang.

Ad. 8
Blind vej skilte. Der er indkommet forslag om opsætning af ”Blid vej” skilte i området.
Det synes vi er unødvendigt, og hvis det skulle være, så skulle skiltet stå ved indkørslen til
området.
Evt.
Vi drøftede, om vi evt. skal have slået græs i grøfter langs med stier.
Vi overvejer at få et tilbud på beskæring af træer langs grundejerforenings arealer.

