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Sjællands Odde juni 2014 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 15. juni 2014 hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Bent og Ulrik, afbud fra Svend og Erik. Suppleanter Bent 
Carlsen. 
 
 
1. Økonomien 
 
Vi har endnu ikke set regningen fra NBC marine vedrørende opsætningen af badebroen, noget er 
gået galt og vi får Svend til at undersøge hvad. Vi skal lige være opmærksom på, at vi kun vil 
betale ½ kørsel, og så har vi returneret nogle beslag som vi ikke kunne bruge. De materialer Bent 
C har indkøbt i Stark er betalt, ligeledes de ekstra beslag til gelænderet. Afretning af vejene har i år 
kostet 11.000 kr., og så kan vi forvente at vi skal bruge noget ekstra grus som sædvanlig. 
 
Referat fra generalforsamlingen og kontingent opkrævninger udsendes i den kommende uge. Vi er 
nu nede på ca. 55 almindelige breve, så udgifterne til udsendelser falder stadig, på trods af 
stigende porto udgifter. 
 
2. Vejene og stranden 
 
Vejene og stranden har nu en standard så vi trykt kan gå sommeren i møde, lige med undtagelse 
af den grimme brønd på stranden. Den ser ikke godt ud længere efter stenene er forsvundet rundt 
om den. Vi blev enige om at selve keglen godt kan undværes, det vand som kommer kan løbe 
direkte ud af røret og ned over stenene. Bent C og co. vil gerne påtage sig at fjerne keglen, 
eventuelt med hjælp fra vognmanden til bortkørslen. 
 
Ulrik syntes bænkene på platformen til badebroen, godt kunne trænge til en opfriskning, og det gør 
han så i sin ferie. 
 
Træer og buske er vokset voldsomt på grund af det gode vejr vi har haft i foråret. Det giver 
problemer på næsten alle veje, hvor bl. a. skraldebilen har svært ved at komme frem. Bent C ser 
på forholdene og beskærer hvor det er nødvendigt. Vi har før prøvet med individuelle breve til 
synderne, men det har ikke givet en mærkbar forbedring, derfor er der bred enighed om bare at 
udføre arbejdet med henvisning til vedtægterne. 
 
3. Eventuelt 
 
Bent oplyser at han ikke genopstiller til næste generalforsamling. Vi har så næsten et år til at finde 
en værdig afløser til posten som kasserer. Bent fortæller at han nu har tilrettelagt procedurerne så 
det skulle være muligt at overtage. Vi tager informationen til efterretning. 
 
Hans og Bent C køber ind til Sankt Hans. 90 øl, 4x3 liter vin (2+2) og 60 vand. Det vil nok være 
begrænset hvor mange som kommer på en almindelig mandag. 
 
4. Næste møde 
 
Søndag den 20. juli 2014 kl. 10.00 hos Hans på Skovduevej 9. Efterfølgende vores årlige frokost 
for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og hjælpere med ledsagere. Det blev besluttet at invitere 
Finn og Thorkild som de hjælpere som har været med hele tiden, Bent C er nu både hjælper og 
suppleant, men han får ikke 2 frokoster. Vi bestiller bord til 18 på restaurant ”Kattegat” til kl. 12.30. 
I bedes venligst melde tilbage om I kommer og hvor mange. 


