
 

 

Bestyrelsens beretning for året 2015 -2016 

Velkommen til  nye medlemmer.  

Sanne Malene Ronild: Vejby Strandvej 74 

Katrine Brygmann Salomon: Holløselund Strandvej 85 

Birgitte Bruun Sørensen og Martin Søegaard Nielsen:  Kystvej 37 

Randi og Klaus Lund Dallerup: Kystvej 43 

Lige nu er der 2 ejendomme til salg Kystvej  42 og Holløselund strandvej 87 

Lige som sidste år har vi kunne konstatere at de grundejere, der har ønsket at afhænde deres 

ejendomme, rimeligt hurtigt har kunne sælge dem. 

I december rasede stormen endnu en gang over området. Det medførte mange væltede 

plankeværker og træer. Desværre væltede nogle træer ned over husene og et enkelt træ 

spærrede Barritvej i en dags tid. 

 

I forbindelse med de mange væltede træer er vi blevet gjort opmærksomme på, at ”kvas” efter 

træer og buske i store mængder udgør en reel brandfare og derfor bør fjernes.  

 

Trappen til stranden blev på arbejdsdagen, St. Bededag, sat i  stand.  

Rigtig mange medlemmer mødte op og udførte et flot stykke arbejde. 

Trappen er i rimelig god stand, men vi skal have skiftet et par af de ældste sektioner i nærmeste 

fremtid.  

Også i år mødtes vi til en hyggelig og velfortjent frokost.  Vi er i bestyrelsen glade for at 

medlemmerne på denne måde kan lære hinanden lidt bedre at kende. 

I forbindelse med arbejdet på trappen er vi blevet opmærksom på, at der kan være et 

forsikringsansvar. Vi har derfor tegnet en forsikring der dækker de medlemmer der arbejder på 

trappen. I samme forbindelse blev der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

Sidste år nævnte vi, at der kom nye regler omkring vedligeholdelse af vejene. 

Vi fik gennemgået reglerne på et møde arrangeret af Landliggersammenslutningen i november 

måned. Den korte udgave er, at de enkelte grundejere har vejret og dermed pligt til at 

vedligeholde vejen. Vejen går fra skel til skel, altså også hele rabatten.  

Skade, på materiel såvel som personer, grundet på manglende eller forkert udført arbejde, 

påhviler altid grundejeren. 



 

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre de enkelte grundejere til at danne vejlaug,  så de på den måde kan  

koordineret en samlet indsat for reparation og vedligeholdelse af vejene.  

I kan finde en mere uddybende redegørelse om private fællesveje på vores hjemmeside. 

Kysten. Vi har lavet en skriftlig aftale med grundejerne på Kystvej 39 og 41 om at de afholder  

eventuelle udgifterne omkring de på vores grund placerede sten. Tak for det. 

De syv kystgrundejeres ansøgning om skræntfodsikring er blevet afslået. Der arbejdes stadig på at 

finde en løsning. 

 

Grundejerforeningens bestyrelse følger nøje udviklingen. 

Det er en god ide at følge med på vores hjemmeside: www.holloselundstrand.dk 

PBV. 

Carl Christian Madsen 

14. maj 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 


