
Bestyrelsesmøde d. 26. april 2015 

Økonomi: Kassebeholdningen er 43797 kr. og den vil øges med ca. 22000 kr. når 

medlemskontingenterne for 2015 tikker ind på kontoen i løbet af sommeren. 

Det sidste asfaltgranulat er i løbet af dagen i dag fyldt i de forholdsvis få og små huller i vejen.  

Vi skal derfor have indkøbt et nyt læs knust asfalt. Ikke et kæmpelæs som sidste gang hvor vi fik 40 

tons. Vi satser på 10-12 tons denne gang. Ellen sørger for dette. Inden asfalten kommer, vil vi 

indrette en permanent opbevaringsplads til asfaltdyngen. Efter aftale med ejerne af Rytterparken 

6 og 8, vil denne opbevaringsplads blive indrettet i det fjerneste hjørne af stikvejen ved disse to 

grunde. Niels prøver at finde en tømrer/entreprenør, der kan indrette en sådan plads. Niels 

indhenter ligeledes et par tilbud på udlægning af et nyt asfaltlag på Rytterparken, da det lag, vi fik 

lagt på for en del år siden, mange steder er mere eller mindre forsvundet. 

Broopsætning: I opfordres til at møde op på lørdag d. 2. maj kl. 10 og give en hånd med. Efter 

forhåbentlig veludført arbejde er der traditionen tro suppe hos Ellen og Bjarne, Strandvejen 108. 

Inden broen kan komme i vandet, skal vi have flyttet den store betonklods, som broens inderste 

sektion har været forankret i. Under en af vinterens storme flyttede den sig lidt, så vi må smøge 

ærmerne op, og vise hvor stærke vi er. 

Sct. Hans: Ellen indkøber pølser, sennep, øl mv. 

Generalforsamling og sommerfest: Festudvalget foreslår, at teltet i år skal placeres på 

strandarealet.  

Telt: Bestyrelsen har bestemt, at foreningens telt kan lejes af foreningens medlemmer for 500 kr. 

pr. dag/week-end. Teltet skal bruges her i grundejerforeningen og må altså ikke slås op f.eks. 

hjemme i villahaven. 

Bækken: Stykket mellem Strandvejen og stranden trænger til at blive renset op. Mogens retter 

henvendelse til kommunen desangående.  

 

 


