
Holløselund Strand Grundejerforening 
Bestyrelsesmøde 

Søndag den 10. maj 2020  
Kl. 9.30 

Hos Carl Christian Madsen 
 

Dagsorden. Referat: Tomas 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra 8. marts 
2020: 
https://www.holloselundstrand.dk/oneweb
media/Referat%20m%C3%B8de%20%2009.
%20marts.%202020.pdf 
 

Godkendt. 

3. Arbejdsdag? 
Skal vi forsøge at holde en arbejdsdag 
den 23. maj. 
Der er lidt vedligeholdelsesarbejde vedr. 
stierne. 
Trappen mangler lidt understøttelse. 
Etablering af midlertidig gelænder ved 
stentrappen. 
 

 
Trappen har det så vidt ses fint. Den gynger/hænger 
lidt mod Tisvilde-siden. Men der skal ordnes stier. 
Jacob orienterede om, at entreprenøren kommer til 
efteråret og retter stenene på trappen lidt til. Af 
samme grund må opsætning af permanent gelænder 
vente, men vi kan nok godt slå nogle træstolper ned 
mellem stenene, så vi kan etablere et midlertidigt 
gelænder i den ene side. 
Sålænge der ikke er effektive behandlinger eller en 
vaccine mod Covid19 må det respekteres, at ikke alle 
har mod på at mødes i en større forsamling. Det blev 
derfor besluttet, at CCM fordeler de mindre opgaver 
(pasning af stier mv.) til fri løsning blandt 
medlemmerne (ikke nødvendigvis 23. maj), således at 
vi igangsætter det mest fornødne. Trappen inkl. 
gelænder må så vente. 
 
 

4. Kassereren/Kontingent  49 ud af 61 medlemmer har betalt rettidigt. Jens vil 
derfor nu påbegynde rykker-procedurer. 
Pr. 5. maj har vi på konto nr. 1 kr. 85.468,87 og på 
konto nr. 2 har vi kr. 44.321,42. 
Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med kontingent-
niveauet (kr. 900/år) på den kommende G/F, idet vi er 
nødt til at spare op til det kommende sandfodrings-
projekt (opsparing og hensættelse). Dertil kommer, at 
der stedse er udgifter til vedligeholdelse af såvel 
trappe som repos (drift). 
 

5. Skråningen. 
En opdatering bl.a. vedr. GroundPlug 
 

GroundPlug har i tidligere korrespondance med 
ejeren af nr. 41 nævnt, at etablering af deres pile-
beplantning og jordskruer ikke kræver tilladelser af 
nogen art. Bestyrelsen har derfor bedt om, at 
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GroundPlug erklærer, at de er villige til at forpligte sig 
til (for egen regning) at fjerne/omgøre evt. 
beplantning, hvis det viser sig at anlæg heraf kræver 
tilladelse. Et sådant svar trækker ud, og så vidt vides 
er GroundPlug nu gået i dialog med såvel kommune 
som Kystdirektorat om emnet. Indtil der foreligger en 
erklæring som ønsket foretager bestyrelsen sig ikke 
yderligere. 
 

6. Foreningens love. Den nugældende lov 
ligger her: 
https://holloselundstrand.dk/love%20og%2
0generalforsamlingsreferat.html 

Se bilag 
 

Både forslag til ny vedtægt og regelsamling blev 
gennemgået grundigt, og der var enighed om, at 
Tomas herefter rundsender et nyt udkast. 

7. Generalforsamling: 21. 6.2020 
Planlægning: 

CCM har talt med Helenekilde, som forventer at i 
hvert fald 30 mennesker må mødes. Når reglerne 
kendes mere præcist kan vi vende tilbage, senest i 
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 

8. Sidste Nyt 
 
 

Møllegaarden og Mølleengen nr. 4 er til salg, og 
Barritvej nr. 4 samt Holløselund Strandvej nr. 85 er 
lige blevet solgt. 
 

9. Eventuelt. Jens laver en medlemsliste (til brug for såvel G/F som 
bilaget til vedtægterne), eftersom der muligvis bliver 
behov herfor ifm. evt. vedtagelse af nye vedtægter. 
Jens laver også stemmesedler til samme brug. 
 

 

Bilag: Forslag til ny lovtekst. 

Biag 2: Regler. 
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