Grundejerforeningen

Hvideklint

Svenstrup 4400 Kalundborg

(Mail: hvide-klint@hvide-klint.dk Hjemmeside: www.hvide-klint.dk)

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 5. juni kl. 15.00
Deltagere: Hans Ebdrup, Frank Sørensen, Jytte Røeboe, René Jakobsen, Flemming
Haugaard Madsen og Søren Mark Jensen (referent).
Afbud fra Frank.
Dagsorden
1. Velkomst
Hans bød velkommen til René og Flemming, som er nye i bestyrelsen, og
takkede Jytte for igen at lægge hus til vores bestyrelsesmøder.
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen består af: Hans (formand), Frank (næstformand), Jytte (kasserer),
Søren (referent), René (alment bestyrelsesmedlem), Flemming (suppleant).
3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes.
4. Referat fra generalforsamling godkendtes og blev underskrevet af
bestyrelsesmedlemmerne. Det var en generel opfattelse at
generalforsamlingen gik godt.
5. Orientering om økonomi v/Jytte.
6. Intet nyt at berette.
7. Dræn
Der mangler strømpeføring på en bestemt strækning fra Alfedalen ned til
Troldhøjen. Udføres af Peder Skotte når grundvandet er faldet lidt.
I forbindelse med vandproblemerne ved den vestligste ende af Elverhøjen
ved nr. 2 og 4. har lodsejerne tilkendegivet, at de ikke tror på en faskine-
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løsning. Vi vil på den baggrund se på mulighederne for at få lavet en
drænbrønd fra området ud i klinten i forbindelse med at vandværket også
inden for nær fremtid skal have udført et rørarbejde. Det kan sandsynligvis
gøre entreprenøromkostningerne (særligt maskinomkostningerne) mindre.
De pågældende lodsejere må så selv stå for udførelse af nær-dræn fra deres
grunde til den fælles drænbrønd. Søren taler med Kystinspektoratet om
ansøgningsproces og inspektoratets betingelser for at give dispensation fra
Strandbeskyttelseslinjens bestemmelser.
8. Ophalerplads
Hans, Frank og René arbejder videre på sagen (skærer eksisterende stolper i
rette højde, laver dækmoduler mv). Vi håber at pladsen (med spil), står
færdig i løbet af sommeren.
9. Nye tiltag
Færdsel og støv på Klintevejen. I overensstemmelse med fælles-beslutning på
generalforsamlingen vil vi afprøve en enkel model. Hans indkøber 6 stk.
plastikpullerter, som opsættes parvist 3 steder på Klintevejen. Flemming,
Hans og René udfører projektet.
10.Eventuelt
Vedrørende Skt. Hans: Jytte har lavet opslag, som sættes op i info-skabet på
pladsen samt lægges på hjemmesiden. Jytte tager mod tilmeldinger og
koordinerer arrangementet. Hun får god hjælp fra andre lodsejere. Hans,
Flemming, René sætter telt op dagen forinden kl. 15.30.

