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                Referat af bestyrelsesmøde 27.oktober 2011 kl. 20. 
 
Til stede:  
                                Kurt Leif Jensen (formand) referent  
                           Theis Petersen (kasserer)  
                           Bent Frisk (næstformand)  
                                Svend Jacobsen 
         
Dagsorden: 
  
                                   Konstituering 
                           Evaluering af sidste generalforsamling. 
                           Evt. 
 
 Der var enstemmigt genvalg af Bent som næstformand  
 
 Herefter konstituerer bestyrelsen sig som I 2010. 
 
- Bestyrelsen gennemgik referatet fra generalforsamlingen 2011, hvilket kun gav anledning 
 til ganske få ændringer – med stor ros til Mette. 
 
- Bjarne Willumsen har lovet at forsøge at udbedre en mulig lækage mellem tilbygningen og  
den eksisterende bygning i ”laden”, Thies lægger en nøgle i hans postkasse. 
 
- Formanden har modtaget et brev fra nabogrundejerforening ”Strandlunden” hvor de  beder os 
medvirke til etablering af et fælles stiforløb mellem de 2 grundejerforeninger. Eller med andre 
ord, en pæn gennemgang over gærdet i nærheden af deres fællesantenne. 
  Bestyrelsesen drøftede forslaget, som vores forening har stor forståelse for, men som desvær-
re indebærer at vi ikke har mulighed for at realisere vores fremtidlige planer for netop dette 
område. Derimod ser bestyrelsen ingen problemer i at beboerne benytter stien som de hele 
tiden har benyttet. – formanden orienterer grundejerforeningen ”Strandlunden”. 
 
- Bent undersøger mulighederne for opsætning af et skilt med ”Blind vej” på Hofvej, evt. 
gennem Landliggerudvalget. 
 
- Under generalforsamlingen kom det frem at der stadig er to grunde, der støder op til mosen, 
som har problemer med oversvømmet haver. Bestyrelsen vil i samarbejde med Ove udarbejde 
en plan over udførelse samt omkostning – evt. gennem en kontingentforhøjelse. 
 
- Bent orienterede bestyrelsen om hans arbejde med Kalundborg kommune, især det gamle 
dokument der giver os mulighed at nedlægge en matrikel, mod at der oprettes en ny på vores 
fællesareal. 



 
- Vores Sankt Hans bål I 2011 var en succes, som forsøges gentaget i 2012 
 
- Bestyrelsen står helt bag Theis forslag om ikke at udlåne Laden i vintertiden (december til 
februar)  
- Theis har lovet at være ankermand til bænkenes flytning fra stranden til Laden. 
 
- Formanden mente at det vil være i foreningens interesse, at der inden næste general-
forsamling undersøges om det er andre kandidater til formandsposten. Evt. kan bestyrelsen 
øges fra de nuværende 4 til 5. 
 
 - Næste bestyrelsesmøde tænkes afholdt i marts. 
 
 
Mødet slut kl. 22 
 
 
 
 
 
Sign  
Kurt Leif Jensen     Theis Petersen      Bent Frisk     Svend Jakobsen 
  
 
 
 


