Referat fra bestyrelsesmøde søndag 31. januar 2021, kl. 15.15 - 17.15
hos Jytte, Nissedalen 3
Deltagere: Hans Ebdrup, Frank Sørensen, Jytte Røeboe, Jørgen Nielsen og Søren
Mark Jensen.
Dagsorden
1. Hans, vores ny konstituerede formand, bød alle velkommen og takkede Jytte
for at hun lagde hus til mødet.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes.
3. Aktiviteter i 2021. Formanden uddelte sit forslag til aktivitetsplan for
bestyrelsesarbejdet i 2021. Datoerne for de forskellige aktiviteter (opsætning
og nedtagning af badebro, generalforsamling, grøn arbejdsdag mv.) blev
gennemgået og godkendtes.
Hans og Jytte vil sammen med være tovholdere for årets Skt. Hans Aften
arrangement.
Datoer for visse aktiviteter vil kunne ændres afhængigt af ikke mindst
vejrudsigter. Den godkendte aktivitetsplan lægges sammen med referatet på
foreningens hjemmeside.
4. Plan for nye dræn. Ved Alfedalen 13, som nu står ryddet for træer, og ved
Troldhøjen, hvor der skal foretages noget ombygning, er der nu en sjælden
god mulighed for at komme til og forbedre væsentlige dele af hovedrænsystemet. De gamle og dårligt fungerende drænrør vil kunne erstattes af nye
rør. Hans vil indhente tilbud på at få dette ordnet af den lokale kloakmester,
Peder Skotte. Vi satser på at få arbejdet gjort tidligt i foråret. Den næste
større indsats vil være rettet mod problemerne med de periodiske meget
sumpede områder ved Elverhøjen, som er særligt udtalte i den vestlige ende
af vejen, hvor vendepladsen nogle gange står under vand. Hans vil også bede
Peder Skotte se på hvilke muligheder vi har her for at rette op på
problemerne og om at give tilbud på de mest relevante drænløsninger.
5. Etablering af ophaler-plads. Det diskuteredes hvordan ophaler-pladsen, bedst
kan etableres. Ophaler-pladsen vil udover at kunne bruges til joller. Også

udgøre en vigtig redningsvej i forbindelse med personulykker ved
standen/havet. Det planlagdes at udføre ophaler-konstruktionen i sektioner,
som vi kan tage op i vintersæsonen. De 4 solide pæle, som allerede findes i
strandkanten, vil kunne anvendes som forankringspunkter, hvorpå bærende
sektioner vil kunne monteres (og afmonteres om vinteren). Hans og Frank er
tovholdere på denne proces. Det aftaltes at Hans vil give besked til
foreningens medlemmer om hvornår konstruktionen laves, og opfordrer
interesserede i at komme og være med i arbejdet.
6. Gennemgå budget. Dette punkt blev sprunget over, da der var aktuelle
udfordringer. Punktet sættes på dagsordenen igen på næste
bestyrelsesmøde.
7. Nye tiltag?
Jørgen gjorde opmærksom på at buske og træer flere steder er vokset ud
på/over vores fælles veje. Rabatterne er fælles eje, og skal ifølge foreningens
vedtægter friholdes af de enkelte lodsejere af hensyn muligheder for at to
køretøjer, og evt. redningskøretøjer, skraldevogn mv har mulighed for at
kunne komme frem. Nogle steder er busk- og træopvæksten så voldsom, at
planterødder trænger ind i og blokerer vores drænrør, som på mange stræk
netop er lagt i rabatterne. Dette er nogen steder så stort et problem, at
bestyrelsen er nød til at tage affære overfor de relevante lodsejere. Det
aftaltes, at Søren skriver udkast til brev fra bestyrelsen til lodsejerne, og dette
samordnes med Hans. Hvis enkelte lodsejere, efter at have modtaget brevet,
ikke tager affære, vil bestyrelsen være nødsaget til at få foretaget fjernelse af
opvæksten af en professionel gartner, og til at sende regningen til de
pågældende.
8. Eventuelt
På Svenstrup Strandvej er der igen mange dybe og generende huller. Hans,
som er vores repræsentant i vejlauget, har gjort sig tanker om hvordan der
kan foretages forbedringer med mere varig virkning end vi har oplevet hidtil.
En mulighed kunne være, at få lagt SF-sten i køresporene, og SFgræsarmeringssten midt på vejen og langs siderne af køresporene. Dette
kunne i første omgang foretages på de første omkring 100 meter hen ad
Svenstrup Strandvej fra hvor man kommer ind på vejen fra Svenstrupvej.

Problemerne med Strandvejen er generelt værst på denne strækning. Frank
vil give oplysninger om en brolægger, som Kalundborg kommunen ofte
anvender, og som Hans så kontakter og indhenter tilbud fra.
Generel vej-vedligeholdelse nødvendig på Strandvejen og Hvideklint vejen.
Frank bestiller store skærver til Strandvejen hos vognmand Jens Erik. Jens Erik
skal lægge skærverne i 3 bunker (ved chikanen, ved Ekkodalen og ved
Hvideklintvejen) for at lette vores arbejde med at fordel skærverne ud i
hullerne. Frank bestiller desuden mindre skærver, som af leverandøren
fordeles ud på Hvideklintvejen. De små skærver lægges fortrinsvist midt på
vejen, og kan dernæst lettere fordeles finere ud på vejbanen.
Vedrørende grundejerforeningens email-domæne. Hans vil spørge Ib
Geertsen (som er til stor gavn for foreningen i forbindelse med at servicere og
holde foreningens hjemmeside kørende) om ikke forenings domæne (hvideklint.dk) kan overføres til bestyrelsen. Dette vil ikke i praksis betyde ændringer
i nuværende arbejdsgange, men give bestyrelsesmedlemmer mulighed for
også at benytte domænet direkte i forbindelse med kommunikation til
medlemmerne.
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