Holløselund Strand Grundejerforening
Bestyrelsesmøde
Lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00
Hos Peter Rasmussen
Barritvej 8

Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Ingen bemærkninger – godkendt.

Ingen bemærkninger – godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra
bestyrelsesmødet den 9.03.2019
Landligger-sammenslutningen har indkaldt til forårsmøde. Carl
3. Siden sidst. Ved formanden
Christian deltager. Bl.a. er Nordkystens Fremtid (igen) på
dagsordenen, herunder spørgsmålet om fordelingsnøglen for
betaling af projektets udførelse.
Kløverengen nr. 9 er sat til salg efter kun ca. 11 måneders
ejerskab.
Kontingentet er sat op i medfør af sidste års
generalforsamlings-vedtagelse. Ikke desto mindre har to
personer protesteret kraftigt imod dette, men der er dog
betalt.

4. Regnskab/ kontingentopkrævning Betalingsfristen 1/5 er endnu ikke nået, men ikke desto mindre
har 28 allerede betalt. Formuen er således pt. (konto 1 –
Ved kassereren
kontanter) kr. 57.290,22, samt
(konto 2 – aktiekonto) kr. 44.321,42.

5. Orientering om
kystsikring/skræntfo
dsikring. Ved Tomas

Ansøgningen om hård skræntfodssikring er indgivet for de 5
ejendomme beliggende Kystvej nr. 37-45. De øvrige grundejere
i nr. 47-51 meldte fra, de to første fordi de primært er
interesserede i beskyttelse mod regn fra oven, og den sidste
var det ikke muligt at skabe kontakt til. To høringssvar (fra hhv.
KDI og John Funch) er blevet besvaret. En indstilling fra
embedsmændene er formentlig færdiggjort, men afventer nu
en omkonstiutering af udvalg i kommunen før den
realitetsbehandles. Evt. tilladelse afventes herefter.
Fsva. en GroundPlug-løsning på selve skrænten (sikring imod
regnvands-påvirkning) har der været en besigtigelse, hvor
selskabet bag tilbuddet har meldt en pris på ca. kr. 175.000
incl. moms for en strækning på ca. 110 meter (275 m2 i alt).
Ejerne af nr. 41 har meddelt Carl Christian, at de gerne vil
betale en forholdsmæssig del af øvelsen fsva. deres ejendom.
Ejerne af nr. 39 har meddelt noget tilsvarende.
Bestyrelsen besluttede, at det overlades til de kystnære
lodsejere at gå videre med det under inddragelse af G/F.

6. Arbejdsdagen. 11. maj 2019 kl.
10.00
Indkaldelse:
Mail/papir
Trappen:
Beplantning:
Stien til trappen:
Barritvejstien:
Frokost:

Indkaldelse: Email og print (i postkassen) som sidste år.
Nederste del af trappen skal fæstnes, evt. med spændebånd.
Der er næppe behov for opretning. De nye ”fødder” til
gelænderet etablerer Jakob selv. Noget af tovværket skal
måske skiftes på det nederste stykke (CCM ligger inde med
tov). Peter I. ligger inde med ca. 1.000 stk. pil, der skal plantes.
Platformen skal strammes i den østlige wire. Samtidig skal
tovet, der holder fast i platformen, løsnes så der ikke sker et
vrid i hele trappen, hvis platformen skrider. Andre ting kunne
også laves, men indsatsen på afpasses efter ressourcerne.
Jakob håndterer trappefolkene. Peter R. håndterer de, der skal
plante pil.
Frokost hos CCM

7. Generalforsamling:
søndag den 16.6.2019 kl. 11.00

CCM tages kontakt til Havgården for at reservere plads.
Søren Hansen kontaktes vedr. posten som dirigent.
Gerda Krarup stopper i Bestyrelsen. Nye emner til bestyrelsen
efterlyses.

8. Eventuelt.

Intet

Bilag:
Brev fra Landliggersammenslutninge Vest
Tilbud fra GroundPlug
Indkaldelse til Forårsmøde i
Landliggersammenslutningen

