Holløselund Strand Grundejerforening
Bestyrelsesmøde
10. 04.2016 kl.10.00
Hos Dorthe
Tilstede: Jens , Dorthe, Gerda, Peter Carl Christian og Shannon
Dagsorden
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
godkendt
2. Valg af referent
Shannon
3. Godkendelse af referatet fra .20.09.15 godkendt
4. Skræntfodssikringen.
Carl Christian orienterer om status. Skrænt
Status.
fodsikringsgruppen har fået et brev at de vil få
afslag på ansøgning om sikring af skrænten ved
Kystvej 39-43. Stenene som er lagt skal nu
fjernes, seneste 3. August, dog kommunen
tillader ikke arbejde på stranden om sommeren.
5. Arbejdsdagen i efteråret: Erfaringer
Jens orienterer om reparationen af reposen og
Arbejdsdagen den 22. april 2016
trappen. Arbejdslisten laves af Jens og Shannon
sender listen og påmindelsen om arbejdesdagen
Påmindelse om arbejdsdagen.
6. Til Salg:
Til orientering: Kystvej 37 og Holløse Strand
Kystvej 42
87 er solgt .
Holløselund Strand 87 og
Vejby Strandvej 74
7. Forsikring:
Bestyrelsen finder det vigtigt at vi har
Skal vi have nogle forsikringer.
forsikringen i orden til arbejdsdag. Carl
Her er lidt læsestof:
Christian foreslår at
http://fritidshusejerne.dk/onewebmedi Landlæggersammenslutning tegner en forsikring
a/Arbejdsskadestyrelsen_vejledning.p på vegne af alle grundejerforeninger som en del
df
af kontingent… men indtil det er undersøgt gøre
og her nogle priseksempler:
vi det selv.
http://www.landligger.dk/Artikler/For Beslutningen:
sikringstilbud/tabid/622/Default.aspx
Foreløbig tegner vi ansvarsforsikring for
bestyrelsen og for arbejdsdagen. Der bliver
muligvis sæt et skilt op at færdsel på trappen er
på eget ansvar.
8. Påtaleretten:
Carl Christian skriver lidt på hjemmesiden om
Er det blevet tiden hvor vi prøver at få regler for plankeværk/levende hegn. Det bliver
den tillagt grundejerforeningens?
nævnt til generalforsamling.
9. Økonomien:
Gerda: se bilag
Budget lavet til næste 2016/2017.
10. Generalforsamling 2016:
Carl Christian vil undersøger muligheden at
søndag 12. 6. eller 19.6.
holde generalforsamling d. 19/6 på Havgården.
Hvor ?
11. Næste møde :Mandag den 16. Maj. 2. Hos Gerda
pinsedag
12. Eventuelt

