Holløselund Strand Grundejerforening
Bestyrelsesmøde
Søndag den 16. maj 2021
Kl. 9.30
Hos Peter Iversholt, Holløselund Strandvej 81

Deltagere:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og valg af
referent.
2. Godkendelse af referatet 31.01.2021
Bestyrelsen | holloselundstrand.dk
3. Siden sidst:

Henvendelse fra 2 grundejere om optagelse
i grundejerforeningen:
1. Kystvej 38, Vibeke Mosebo
vm@thylandergruppen.dk
Thorsvej 1, Morten Brinkland Færch
mof@adlexbolig.dk

Smut lige forbi adresserne, så vi er enige om, hvad
det er vi snakker om.

Carl Christian Madsen
Peter Iversholt
Jan Birk
Jens Bodholdt
Shannon Hawes
Peter Rasmussen
Tomas Ilsøe Andersen – anmeldt forfald
Referat:
Godkendt.
Peter R referent.
Felt til registrering af fremmødte tilføjes.
Godkendt, med efterfølgende opdatering af
fremmødte.
Oprettelse af kystlaug foreslået af
Landliggersammenslutningen, på kraftig
opfordring af kystkommunerne. Vi er
interesserede, idet det synes en god ide at
koordinere indsatsen, men mangler konkret info
om betingelserne.
Udvidelse af grundejerforeningen med nye
medlemmer tages op på næste generalforsamling,
idet bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra alle
medlemmer.

Kommunen arbejder på en ny ordning vedr. Vi støtter op om Landliggersammenslutningens
kommunikation mht affaldssortering.
Affaldssortering.
Se Gribskov Landligger Forbunds bemærkninger
til forslaget i bilag 1

4. Kassereren:
Kontingent

Kassereren fremlagde budgetforslag for 2023/24 –
bestyrelsen opfordrer til at inkludere udgiften til
sandfodring (ca. DKK 30k). Budgettet rundsendes.
Afsluttet regnskab for 2021/22 rundsendes snarest
til forberedelse for generalforsamlingen.
Indbetaling af kontingent halter, selv efter
telefonisk opfølgning og rykkerskrivelser fra
kassereren, men vi er pt. nede på 5 medlemmer i
restance. Formanden har personligt omdelt
betalingspåmindelser i postkasserne, men

5. Trappeformanden orienterer.
Arbejdsdagen.

reminder tilføjes på næste indkaldelse til
trappedag.
Stor tak til trappeformanden for veludført arbejde
og afvikling af arbejdsdag.

6. Kommunens informationer om

”Takkevin” til deltagere i arbejdsdagen indkøbes af
kassereren og uddeles på generalforsamlingen.
Ikke-uddelte flasker kan fremover afhentes hos
Shannon, Valhalla 7.
Taget til efterretning.

kysten.
https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-ogtrafik/kyst-fredning-og-natur/nordkystensfremtid
Der er utroligt meget. Klik på PowerPoint
Det giver et rigtig godt overblik.

7. Generalforsamling:
Søndag 20.06.2021
Disse bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Peter Rasmussen
Jens Bodholdt
Carl Christian Madsen
Disse suppleanter er på valg:
Peter Iversholt
Jan Birk
Disse revisorer er på valg:
Flemming Andersen og Søren Hansen
Er der nogle af disse der ikke genopstiller?

Formanden udsender indkaldelse pr email og i
postkasserne samt forestår beretningen. Kun én
deltager per husstand pga. forventede CO19regler.
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisorer stiller op til genvalg, undtagen Peter
Iversholt, som vi hermed takker for mange års tro
tjeneste -> der skal vælges ny suppleant.
Formanden formulerer forslag mht optagelse af
nye medlemmer, se pkt 3.

Praktiske foranstaltninger vedr.
generalforsamlingen.

8. Næste møde: Konstituering. 5. september
2021 kl 9.30
9. Eventuelt

Hos formanden.
To forslag fra medlemmer, som tages til
efterretning:
Mere beplantning på trappestien, f.eks. klematis.
Etablering af halvtag til materialet på trappestien.

