Holløselund Strand Grundejerforening
Bestyrelsesmøde
Lørdag den 9. marts 2019 kl. 10.00
Hos Jens
1. Dagsorden.
2. Godkendelse af dagsorden

Kystvej 36
Tilstede:
Referat: Tomas Ilsøe Andersen
Godkendt.

3. Godkendelse af referatet fra
bestyrelsesmødet den 9.10.2018

Godkendt.

4. Regnskabet. Kontingentopkrævningen
2019. Hvordan?

Foreningens kontantbeholdning udgør kr. 34.246,-,
og derudover har foreningen knap kr. 40.000,- i
opsparede midler.
Kontingentopkrævning 2019 vil ske pr. mail til alle
medlemmer, bortset fra to medlemmer, som ikke
har oplyst mailadresse eller ikke reagerer på mails.
Derudover har Møllegårdsvej 6 skiftet ejer, jf.
nedenfor, så der skal skaffes ny mailadresse.

5. Status for:
Skræntfodssikring
Kystbeskyttelse
Beplantning
v/ Tomas

Der ansøges nu om kystsikring i form af
stenkastning/hård skræntfodssikring for
matriklerne Kystvej 37-45 (5 parceller), hvor
anlægget dimensioneres med 4,5 meters højde aht.
sikring imod 50-års-hændelser. Hvis tilladelsen
opnås skal anlægget udføres til efteråret. Der er
også ansøgt om tilladelse til at lave den nederste
del af trappen i sten, men ansøgningen som sådan
er ikke betinget af, at der (også) opnås tilladelse
hertil.
Fsva. beplantning på skrænten har arbejdsgruppen
set på et produkt, kaldet ”Groundplug”, som
muligvis kan bruges på den øvrige del af skrænten.
Løsningen består i, at der bores pløkker i skrænten,
som så kan holde på et hampnet og/eller planter.
Der var enighed om, at virksomheden bag bør
kontaktes.
Derudover skal der igen her til foråret ske
beplantning med pil på skræntens nedre dele. Peter
R. sørger for at klippe pil hos Ole, hvis Peter I.
sørger for at kontakte Ole for at få lov.

6. Trappen.
Repos tilstand

Den nederste trappesektion er nu lavet og klar til at
blive monteret til arbejdsdagen. På porten er der
foroven monteret en tværstiver, som forhindrer

Nederste sektion
Balustre
v/ Jakob.

porten i at blive skæv. Der er ok til at erstatte den
nuværende stiver med en af aluminium. Selve
reposen ser ud til at holde efter seneste opretning
til efterårets arbejdsdag. Fsva. balustrene er
”fødderne” ved at være udtjente. Man kan få 20
nye galvaniserede ”fødder” for kr. 3.500,-, og
bestyrelsen er indstillet på at afholde udgiften
hertil. Stolper/balustre kan genbruges.

7. Møllegårdsvej 6 har skiftet ejer.

Cecilia Hindkjær har købt ejendommen

8. Lov nr. L 132 om reduceret el-udgifter
for sommerhuse.
Er det noget vi skal informere om til
vores medlemmer?

Hvis man er registreret som sommerhusejer vil der
være en rabat i elafgiften for forbrug over 4000
kWh, hvor afgiften nedsættes fra ca. 90 øre til ca.
25 øre. Der lægges link/pdf til loven herom på
hjemmesiden.

9. Næste bestyrelsesmøde:
Lørdag den 27. april 2019

Bestyrelsesmødet afholdes hos Peter R. kl. 10:00
Arbejdsdagen afholdes 11. maj kl. 10:00.

10. Eventuelt.

N/A.

