
Holløselund Strand Grundejerforening 
Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 15. august 2020  
Kl. 9.30 

Hos Jens Bodholdt, Kystvej 36 
 

Dagsorden. Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden og valg af 
referent.  

Dagsordenen blev godkendt. Som referent valgtes 
Tomas Ilsøe Andersen. 

2. Konstituering.   
Til formand (gen)valgtes Carl Christian Madsen. Til 
næstformand (gen)valgtes Peter B. Rasmussen. Til 
(gen)valgtes Tomas Ilsøe Andersen. Til kasserer 
(gen)valgtes Jens Bodholdt. Til Trappeformand valgtes 
Jan Birk. 
 

3. Godkendelse af referatet og evaluering 
af generalforsamlingen. Se evt. her: 
https://holloselundstrand.dk/generalforsam
ling.html 

 
Referatet blev godkendt. Det er bestyrelsens 
holdning, at både stedet fungerede godt, og at G/F’en 
blev gennemført på meget fin vis, trods opfordringen 
til kun at møde én person pr. medlem. 
 
 

4. Møde i Gribskov landligger.  
Se indkaldelsen her: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-
content/uploads/2020/07/GLF-
Nyhedsbrev-6.pdf 
 

 
CCM orienterede om landliggersammenslutningens 
dagsordenspunkter. 

5. Kassereren/Kontingent   
Jens gennemgik regnskabet pr. 10/8. Der er pr. 
statusdagen realiseret indtægter for i alt kr. 40.250 ud 
af budgettet på kr. 54.900 for hele året. Tilsvarende 
er udgifter på nuværende tidspunkt kun kr. 8.723 ud 
af det årlige budget på kr. 35.400. Resultatet er derfor 
kr. 31.527. Foreningen har p.t. en formue på kr. 
133.296,88 – som delvis indeholder et opsparings-
element til brug for evt. kommende sandfodrings-
projekt, da dette forventeligt vil afføde et større  
betalingskrav for grundejerforeningens parcel. 
 

6. Skråningen/trappen/reposen. 
Hvordan er trappen blevet modtaget. 
Vedligeholdelsen. 
Efterårsarbejdsdag:  
Søndag den 11. oktober 2020 ? 
 

 
Den nederste del af trappen, som nu er lavet som 
stentrappe, er blevet overordentlig godt modtaget, 
der er slet ikke modtaget nogen negative 
tilbagemeldinger, men udelukkende positive 
meldinger. 
Bestyrelsen har en aftale med entreprenøren om, at 
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han til efteråret forsøger at tilrettelægge trinnene 
med lidt mindre vertikal afstand. 
Bestyrelsen er opmærksomme på, at der derefter skal 
opsættes et permanent rækværk (med bistand fra en 
professionel). Bestyrelsen vil også se på muligheden 
for, at trædefladen bliver mere sikker (evt. 
indfræsning af riller), således at de ikke bliver glatte 
(ved vand eller sand). 
Den sidste del af den gamle trappe er pt. ikke 
understøttet af autoværn. Der ligger nogle gamle 
stumper autoværn på stranden længere mod øst; 
bestyrelsen er enige om, at disse skal hentes og evt. 
bruges til understøttelsen. Bestyrelsen finder 
mandskab hertil. 
Fsva. arbejdsdag er foreslået søndag 11/10, men der 
blev opnået enighed om den 18/10 kl. 10. Arbejdet i 
år er forventligt lidt mindre end normalt, da nederste 
del af trappen jo ikke skal tages op længere. 
 
Bestyrelsen var enige om, at der pt. er et par trin, der 
er løse, samt et enkelt sted hvor vangen nedenunder 
er rådden; eftersom det er svært at skifte en vange 
skal hele den berørte sektion nok skiftes, hvilket sker 
ved antagelse af professionel bistand. 
 

7. Den gamle henvendelse om optagelse i 
foreningen fra Baldersvej 8 
Se vedtægterne her: 
https://holloselundstrand.dk/onewebmedia
/Vedt%C3%A6gter%20underskrevet.pdf 
Se bilag 

 
Bestyrelsen konstaterede, at de nye vedtægters § 7 
giver mulighed for at optage nye medlemmer mod 
betaling af et indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen 
drøftede fordele/ulemper ved at acceptere 
anmodningen, herunder også et evt. 
indtrædelsesgebyrs størrelse. Der var forskellige 
holdninger til spørgsmålet i bestyrelsen. 
Efter en længere drøftelse var der enighed om, at 
spørgsmålet var for vigtigt til at blive afgjort ved 
stemmeafgivning, idet bestyrelsen i al væsentlighed 
burde være enige om et sådant spørgsmål, hvis der i 
givet fald skal laves en indstilling til 
generalforsamlingsbeslutning om ny-optagelse. 
Beslutningen blev derfor, at der på nuværende 
tidspunkt takkes nej til anmodningen. 
 

8. Problem med nøglerne til trappen. 
Prisen er steget fra 200 kr til 300 kr. 
Men nøglerne er måske ikke længere 
beskyttet! 

 
CCM oplyste, at vore nøgler tilsyneladende ikke 
længere er beskyttede imod kopiering hos RUKO, idet 
RUKO ensidigt har besluttet af garantiperioden ikke 
længere er gældende. 
 
 

9. Næste møde. 4. oktober 2020  
Der var enighed om, at Jan Birk lægger hus til dette 
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møde, som starter kl. 09:30. 
 

10. Eventuelt.  
CCM orienterede om, at der er en del grundejere, der 
mangler at slå græs, klippe hæk, udhængende grene 
osv., og opfordrede til at vi alle giver vore respektive 
naboer et hint, hvis der er udeståender af denne 
slags. Også fordi skraldebilen ikke henter affald, hvis 
de ikke kan kommer til, ligesom kommunen kan 
udstede egentlige påbud. 
 
Derudover havde brandvæsen/ambulance pga. 
parkerede biler svært ved at komme igennem 
Barritvej fornylig ifm. en ulykke på nabo-foreningens 
trappe. Det er også uholdbart, da der netop er tale 
om redningsveje. 
 
Alle medlemmer opfordres til at huske at overholde 
foreningens regler for parkering samt vedligeholdelse 
af egne grunde, hvor de støder op til fællesarealer og 
veje. 
 

 


