Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9.4.15 hos Peter
Næste møde aftalt 13.8.15 hos Keld.
Mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Ole, Steen og Marianne.
Stig måtte melde afbud.
Gennemgang af strandgrunden:
St. Bededag: Arbejdsopgaver til stranddagen: (Steen sørger for planche)
- Fjernelse af vilde brombær
- Fjernelse af bjørneklo
- Fjernelse af japansk pileurt
- Affald i plastsække
- Brændbare grene og tang brændes af, så vi kan lave hyggebål til snobrød (Inge sørger
for snobrødsdej)
- Marianne sørger for indkøb af kvalitetsbænke, som vi kan sidde ved og evt. samle på
stranddagen
- Sand fjernes v. flisegang
- Bro + trappe sætte i
- Oliering af havemøbler
- Kratrydning langs Brinck
Efter sidste møde:
Efter Peter har kommunikeret med DHI omkring ”gennemgang” i broen, mener bestyrelsen
ikke, at dette er en måde at komme problemet om manglende sand på Syd-delen til livs. (der
skal fjernes for meget af broen og den del, der så skulle sættes i stedet skal ind og ud hvert år
– men måske uden afhjælpning af problemet)
Peter undersøger i stedet med kommunen om mulighed for evt. påfyldning af sand. Hvis
kommunen er positiv indstillet, undersøges pris ligeledes.
Status veje v. Peter:
a) Grusvejene? Kasper Thorup er bestilt – men endnu var arbejdet ikke udført.
(der bliver også påfyldt grus for enden af Grævlingehøjvej, hvor regnvand har lavet huller)
b) Skovhøjen 30 km/t skilt / alternativ males 30 km på vejene? (Stig/MF)
c) Indgangsdel til Grævlingehøjvej. Stig får Erland til at sætte refleksbånd på vejskiltet
”Grævlingehøjvej”
Asfalt v. Stig (afventes til Stig er deltagende)
a) tilbud Falkevej
b) gennemgang Grævlingehøjvej
c) pris på kantsten v. nederste del
Hastighedsbump – Falkevej v. Inge
Bestyrelsen mener ikke at der skal laves hastighedsbump. Fordele og ulemper er blevet
vurderet, men det faktum at mange køretøjer har svært ved at komme op ad vejene i
vintermånederne gjorde udslaget. Det ville for mange blive en umulighed at komme op på
toppen.

Strandareal v. Marianne
Vi får Erland til at klippe omkring sten og på stierne ca. 1 g/måned (+ på strandareal)
Skt. Hans bål lægges så tæt på molen som muligt, for at bibeholde sandstranden hvor vi
normalt har bål. Keld sørger for afmærkningspinde op til Skt. Hans. Inge checker vort skilt
mht. tidspunkt.
Peter sørger for at en/et par sten flyttes, således at stien over det grønne område flyttes lidt
ned mod vandet (så ”vådområdet” undgås)
Peter følger op på ideen omkring flydepart til næste forår.
Vestervig v. Stig Omkostningsfordeling - nyt?
MF/Stig prøver over den næste periode at se, hvad der kan gøres…
Der er arrangeret møde 3.5.15 m. de andre foreninger, hvor også Stig deltager.
Hjemmesiden/IT v. MF:
a) Login til hjemmeside – MF tager dialog m. Aage
c) Email til bestyrelsesmedlemmer er sat på hjemmesiden.
d) Billeder + numre til bestyrelsen er sat på hjemmesiden (på nær Steen)
Adresser/nye naboer v. Inge / Medlemsopdatering v. Ole
Email til medlemmer: (MF + Inge + Ole) MF giver Excel-fil til Ole. Inge har givet liste fra
Halsnæs Kommune. Ole opdaterer Excel-fil og når denne er opdateret, laver MF brev, som
Inge omdeler, således at vi kan få alle medlemmers email noteret og medlemmernes accept
til at modtage email med indkaldelser i stedet for tilsendt per post.
Inddrivelser v. Stig: Afventer.
Lokalplan v. MF:
Tidligere har bestyrelsen gennemgået tanker omkring en lokalplan. På mødet gennemgik vi
lokalplan for Lille Kregme Syd 2009. Bestyrelsen er enige om, at mangfoldigheden er unik,
men at fjordkik er ønskeligt hvis muligt og faste hegn skal begrænses. På mødet 3.5.15 ser vi
om Granhøj og Vestervig er enige.
Tak for udsøgt forplejning og en hyggelig aften. Marianne Frost

