
Holløselund Strand Grundejerforening 

Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 

Hos Thomas 

Kystvej 39 
Tilstede: 

1. Dagsorden. Referat: Tomas Ilsøe Andersen 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af referatet fra 
bestyrelsesmødet den 8.9.2018 

Godkendt 

4. Siden sidst: Oplæg til 
Landliggersammenslutning møde. Se 
evt. det tidligere fremsendte. 
Overgang til de nye poster i bestyrelsen. 
Hvordan er det gået.  

Landliggersammenslutningen: 
Der er sendt oplæg til mødet i 
Landliggersammenslutningen. Emnerne er bl.a. (1) 
de lokale vejes tilstand, (2) vand fra tagene må ikke 
ledes til kloak, der gives 12 mdr. til at rette for sig, 
(3) kystsikring, nye regler pr. 1/9-18, (4) kystsikring i 
området, herunder betalingsmodel ”vinter 2018” 
fsva. sandfordringsprojekt, (5) forsikringsforhold, og 
(6) Tisvildeleje som turistby, herunder Musik i Lejet, 
og (7) tinglyste rettigheder, der ikke overholdes, 
kan skrives ind i lokalplaner. 
  
De nye poster: 
På kassererposten mangler fortsat at blive overført 
opgaver fra Gerda til Jens, selvom der allerede er 
skrevet til banken. Der skal bl.a. betales 
telefonpenge til formand og trappeformand. 
  
I øvrigt: 
Der er afsat kr. 15.000,- til trappe-vedligeholdelse. 

Skråningsbeplantning. Se bilag med 
forslag fra gruppen. 

Peter Zeeman har sendt en mail, indeholdende 
forslag om beplantning på siderne af trappen. 
Forslaget er, at dette skal gøres på arbejdsdagen. 
  
Der var tvivl om, hvorvidt forslaget kunne 
gennemføres, herunder af os selv. Det ville 
formentlig kræve nedpresning af ret store profiler 
af en vis længde (mindst 2 meter), da erfaringen 
med trappe-stolperne er, at selv 1-1½ meters pæle 
skrider. Et alternativ, bestående i, at der plantes 
masser af pil til foråret (det er for sent at lave 
beplantning nu) blev drøftet. Det blev besluttet, at 
vi – før vi går videre med forslaget fra 
arbejdsgruppen – gerne vil have et mere konkret 
forslag med materialevalg. Bestyrelsen tror dog 



mest på, at arbejdet skal udføres ”for sig”, dvs. ikke 
i forlængelse af den i forvejen planlagte arbejdsdag. 

5. Flyer om arbejdsdagen. Hvem og 
hvornår? Opslag ved trappen. 
Reminder?  

Det blev besluttet, at der skal sendes en mail til 
foreningens medlemmer, samt opsættes opslag på 
lågen. Carl Christian laver en flyer til postkasserne, 
og sørger for opslaget, samt udsender mail herom 
til medlemmerne. 

6. Arbejdsdage: arbejdsplan: 
Tovholder for trappeholdet 

Tovholder for trappestien 

Tovholder for Barritvejstien 

Tovholder for frokost 

Trappeholdet: 
Jacob er tovholder. Stumperne fra den nederste 
trappesektion, som er gået i stykker, skal samles 
sammen. Der skal også være en ”svejser” til tov-
enderne. Der skal være spændebånd, som kan 
fastgøre den nederste sektion til trappen længere 
oppe. Balkonen skal oprettes.  
  
Trappestien: 
Peter er tovholder. 
  
Barritvejstien: 
Tomas er tovholder. 
  
Frokost: 
Jens er tovholder. 

7. Næste bestyrelsesmøde: 
Lørdag den 9. marts 2019 

Afholdes hos Jens kl. 10. 

8. Eventuelt.  Låsen til stiens port har været lidt stram. Det er 
vigtigt, at den ikke olieres, da det kan ødelægge 
låsen. Den er nu ordnet igen. Der skal kun bruges 
grafitpulver. 
  
De to metalstolper til lågen bør måske forbindes 
foroven aht. at de ikke bevæger sig og gør det 
umuligt at lukke lågen. 

 


