
 

 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde lørdag den 11. februar 2017 kl. 9.00 hos Henriette Mikkelsen,  

Tornbladvej 25 
Til stede var: Michael, Jørn, Jørgen, Henriette, Mona, Hans Erik, Gert  

 
Referat: 

  
1. Opfølgning fra sidst (MICHAEL) 
 
A. Stolt Henriksvej dræn: Michael kontakter Helge for information 
B. Generalforsamling 2017  

 
Ad: 
A. Michael har endnu ikke været i kontakt med Helge 
B. Generalforsamling fastsat til lørdag den 12. august 2017. Forslag til 

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni. 
 
Marielyst Kro er forhåndsbooket, men da Marielyst Kro pt er lukket, undersøges det 
om der skal findes andre lokaler. Michael følger op. 

 
 
2. Opfølgning fra sidst: Rabatter, hegn brændbart kvas (JØRGEN) 
 
A. Jørgen orienterer 
 
 Ad: 

A. Alt pt OK. Jørgen følger op. Mona og Henriette tager en forårsrundering og tager 
evt. kontakt om nødvendigt. 
Gert kontakter kommunen for evt. afretning af rabatter på Sølvpoppelvej. 

   
  
3. Økonomi (JØRN) 
 
- Regnskab 2016 

–  Revideret regnskab for 2016 fremlagt for bestyrelsen og godkendt. Overskud på          
78.000 kr. er primært besparelse på vindmøller og veje. 

 
- Budget 2018 
 - Gennemgået 
 
- Kontingent 2018  
 – Kontingentet foreslås til 400 kr. 
 
- Regnskab 2017 
  – Kassereren fremlagde regnskab for 2017 der er 50 debitorer, normal hovedopkrævning er 31.12 
  - Debitorer 50 
 
 
4. Veje 

A. opfølgning fra sidst (brønddæksler) 
B. vedligeholdelse af veje 
C. chikaner 

 
Ad: 
A: Afsluttet 
 
B: Alle veje afrettes og belægges med et tyndt lag perlesten, ca. 1-2 cm.  



 

 

 
C: Michael har undersøgt priser på henholdsvis chikaner og vejbump, og på henholdsvis 
lejebasis og ejebasis, prisen ligger mellem 5000 – 8000 kr. pr. stk. Ved etablering af 
stationære chikaner/vejbump skal der søges tilladelse hos kommunen. 
Evt, drøftelse af vejbump/chikaner afventer pålægning af perlesten. 

 
 
5. Administration af hjemmeside + one.com samt fordeling af opgaver i bestyrelsen (MICHAEL)  
 

A. opfølgning fra sidst 
B.  Annoncering Marielyst Vognmand 

 
Ad: 
A. Opdatering til ny hjemmeside undersøges nærmere af Gert og Michael. Logo for 

Pedersdal Grundejerforening, der udskrives en konkurrence. Gert tager aktion.  
Pedersdal Grundejerforening er på Facebook, Gert lægger information vedr. dette 
ud på hjemmesiden, når han modtager input fra Jørn. 
 

B. Ændres ikke  
  
6. Busser 

Der er afholdt møde med kommunen vedr. busser. 
Der afholdes et møde d. 21. februar mellem Campingpladsen, Marielyst 
Grundejerforening, Pedersdal Grundejerforening, Go-Cart banen (uden kommunen) for 
udarbejdelse af forslag til evt. ændringer. 
Ændringsforslag til busdriften skal være kommunen i hænde i april. 

  
7. Strandkirken 

Strandkirken mister sit tilskud fra provstiet og står med et underskud på 20.000 kr. 
Begrundelsen for at tilskuddet forsvinder, er at provstiet ikke må yde tilskud til private. 
Kirken er private ejet. Bestyrelsen foreslår at grundejerforeningen giver et tilskud på 
5000 kr. 
Bestyrelsen tager forslaget med på generalforsamlingen vedr. et årligt bidrag.  

  
8. Oprydning Lævej 
 
- bestyrelsen bruger 1-2 timer efter bestyrelsesmødet, mad og drikke klarer Michael 

 
Oprydning på Lævej er udsat til 1. April kl. 13.00 
Hvis der er nogen der lyst til at deltage er de meget velkomne til at rette henvendelse til 
Gert Gulløv, Jørgen Brønlund eller Mona Jacobsen 

 
9. Eventuelt 
 

A. Forsikring 
B. Revision  

 
Ad: 
A. Undersøges af Michael 

 
B. Regnskabet er revideret og underskrevet 

 
C. Informationstavlen er flyttet fra ”Den lille købmand” til Trevlekronevej (ved pumpestationen) 

 
Næste møde: den 1. April kl. 9:00 hos Mona 
 
Bestyrelsesmøde den 17. Juni kl. 9:00 hos Gert 


