Bestyrelsesmøde, grundejerforeningen
Drøsselbjerg Klint 5. maj 2016
Deltagere: Adam, Henning, Ole og Torsten. Afbud: Stefan. Mødet forløb under god ro
og orden. Tak til Torsten for lokalelån, kaffe og kage - og Lissie for hjemmebag.

Referat:
1) Budget/bank, status (Ole)
Budgettet blev gennemgået og godkendt af de tilstedeværende.
2) Kontingentopkrævning (Ole)
Der var ingen ændringer til den eksisterende kontingentopkrævning.
3) Status projekt ”dræn”. (Henning/Ole-økonomi)
Der bliver ryddet op på stien efter arbejdet således at området igen bliver ordentligt farbart.
4) Drænproblemer Asebovej (Torsten-Henning)
Bestyrelsen opretter en skrivelse med retningslinjer for dræn som vil blive lagt på foreningens
hjemmeside.
5) Veje og stillingstagen til vedligeholdelsen. Mjølnersvej?
Bestyrelsen har fået et tilbud på reparation af Mjølnersvej som er blevet godkendt.
6) Status badebro og tømmerflåde, samt udsætning af tømmerflåde(Henning).
Sidetrapper repareres i år med nyt skridsikkert grønt tæppe og der gennemføres generel
vedligeholdelse af materialet. Udsætning af tømmerflåden varetages i år af bestyrelsen selv og evt.
frivillige, hvormed der spares på regningen.
7) Status Trappe (Torsten)
Trappen er i fin stand og ristværket lægges ned inden badesæsonen startes.
8) Områdeskiltning (Torsten)
Stefan henter det nye område skilt og Torsten sætter skiltet op.

9) Hjertestarter (Adam)
Der undersøges fortsat muligheden for bedre tilbud og mulige tilskud til opstilling af en hjertestarter
på grundejerforeningens område.
10) Nedkørslen (Henning)
Nedkørslen er i ok stand, men der skal rettes og planes en smule.
11) Opdatering af hjemmeside- antal besøg på hjemmesiden! (Henning)
Hjemmesiden er blevet opdateret.
11) Strandrensning-sække-afhentning (Henning)
Torsten sørger for forplejning. Henning sørger for sække og afhentning af samme.
12) Skt. Hansfest (Torsten)
Torsten sørger igen for forplejning. Ole og Adam sørger for musik. Ole og Torsten printer tekster til
midsommervisen mv.
13) Generalforsamlingen 8. maj. Indkøb, mødetid, dirigent.
Alle bestyrelsesmedlemmer tager kaffe med. Adam tager kage, brød/boller, smør, ost, marmelade
og lidt pålæg – og sørger desuden for service. Torsten sørger for kolde drikkevarer. Bestyrelsen
mødes 09.30. Torsten kontakter Benny angående den generelle planlægning. Dirigenten i år er Ib
Jensen, Hellasvej 1.
14) Næste bestyrelsesmøde.
Uge 33, søndag d. 21/08/2016. Afholdes hos Henning.

