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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d 2. maj 2021 kl. 10.00 

Deltagere: Hans Ebdrup, Frank Sørensen, Jytte Røeboe, 
Jørgen Nielsen og Søren Mark Jensen. 

Ingen afbud.  

Dagsorden 

1. Velkommen 
Hans bød velkommen og takkede Jytte for at lægge hus til mødet. 
        

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet godkendtes med en mindre opdatering: Jytte er tovholder på Skt. 
Hans-arrangementet. Hun nedsætter selv et lille udvalg med naboer etc., som 
vil være behjælpelige.  
 

3. Aktiviteter i 2021 
Bådebroen er netop sat op. Datoen for generalforsamlingen er ændret til den 
22 maj.      
   

4. Orientering om nye dræn 
Der er udført lagt nyt dræn på en strækning af i alt 90 meter de mest 
trængende steder i vores nord-østlige hjørne mellem Troldhøjen og 
Nissedalen. På en mindre strækning i samme område skal der udføres 
strømpeforing af eksisterende dræn under to ejendomme ligesom der skal 
sandfangs-suges flere steder. Dette arbejde udføres af entreprenør Peder 
Skotte. Det udførte arbejde beløber sig til ca. 136.000 kr. inklusiv moms, mens 
strømpeføringen og sandfangs-sugning vil koste ca. 130.000 kr.   
 
I det vestligste parti af Elverhøjen er der af og til problemer med 
overfladevand, som besværliggør bl.a.  renovationskørslen. Vi vil derfor få lagt 
et godt lag store skærver på vendepladsen og etablere en faskine. 
        

5. Ophalerpladsen  
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En del planker og brædder er indkøbt. Frank og Hans skriver sender en mail 
rundt med dato for, hvornår arbejdet går i gang, så interesserede kan komme 
og hjælpe til. 
 

6. Gennemgang budget + regnskab 
Årsregnskabet godkendtes og blev underskrevet af alle 
bestyrelsesmedlemmer. Overslag over næste årsbudget blev gennemgået. 
Der forventes fortsat en del drænudgifter. Regnskabet, inklusiv foreningens 
likviditet, ser fornuftigt ud.  
       

7. Nye tiltag? 
Fast gelænder på badebroen: Flere lodsejere har spurgt om vi kunne få et fast 
gelænder på den ene side af badebroen. Det vil vi imødekomme, så det er 
etableret inden opsætning af broen næste sommer. Hans vil spørge Kim 
Knudsen, som har lavet broen, om han vil være behjælpelig med for dette. 
 

8. Orientering og projekt i Saltbæk 
Hans fortalte om en arbejdsgruppe: ”Raklev og lokalegnens lokalråd”, som vil 
udvikle Saltbækområdet som et tingsted/samlingssted. Arbejdsgruppen 
efterlyser bl.a. bedre toiletfaciliteter, opgradering af badebroen, etablering af 
et bålhus og 2 shelters ved den offentlige parkeringsplads. Saltbækvænge 
Grundejerforening er imod ideen om et tingsted, mens er ok med fx 
opgradering af det offentlige strandtoilet og af badebroen. Hans har udtrykt 
vores støtte til grundejerforeningens indstilling.  
 

9. Eventuelt 
Dagsorden til generalforsamlingen: Formanden uddelte forslag til dagsorden 
for den kommende generalforsamling. Forslaget blev vedtaget, og Hans 
sender dagsordenen til Ib Geertsen, som sender ud til alle medlemmer. 
 
Opdateret adressekartotek: Kartoteket er nu opdateret, inklusiv med 
mailadresser (kun to lodsejere har endnu ikke oplyst deres mailadresser).   
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