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Sjællands Odde oktober 2014 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 18. oktober hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Ulrik, Bent og Erik, afbud fra Svend. Suppleanter Bent Carlsen, 
afbud fra Flemming. 
 
 
1. Økonomien 
 
Efter sidste møde har Bent sendt rykkere ud, og der er nu ”kun” 5 som mangler at betale. 
 
Kongelysvej 1 – Bent C skaffer kontaktoplysninger 
Skovduevej 7 – formentlig sløseri, Hans ringer til ham 
Stærevej 3 – Hans skaffer adresse 
Kragevang 11 – Hvis han ikke reagerer på næste rykker sendes han til inkasso 
Hegnsvej 36 – Ny ejer som vi ikke kender 
 
Med hensyn til driften ligger vi nogenlunde på budget, vi har lige nu brugt 614,00 kr. over, men må 
forvente en regning for grus senere. 
 
2. Vejene 
 
Vejene har lidt meget under regnen i oktober, og der er nu mange huller. De vil blive fyldt op lige 
så snart der ikke står vand i dem længere. Vi får grus hjem i uge 43. 
 
3. Stranden 
 
Bordene skal flyttes lidt længere tilbage, med tanke på sidste års højvande. Ellers er alt klart til 
vinteren. 
 
4. Badebroen 
 
Broen er nu taget planmæssigt op af vandet, efter Finn på forhånd havde fjernet splitterne fra den 
yderste buk. Den lille trappe skal have skiftet 2 trin som er rustet op. Vi køber et par stykker i 
aluminium, og regner med at de gamle vanger kan holde et par år endnu. Ellers er der ingen større 
skader. 
 
5. Bådene 
 
Spillet er nu flyttet så det passer bedre med rampen, samtidig er det nu ikke længere muligt at 
bakke større både ud på rampen. De både som ikke bruges skal fjernes inden 1. november. Den 
herreløse båd som ligger på stenene ved de andre både, får en frist til 15. november, herefter vil 
den blive kørt på genbrugspladsen. Den båd som siden stormen har ligget med bunden i vejret på 
det private område, vil blive kørt op til ejeren på Solsortevej.  
 
6. Næste møde 
 
Søndag den 5. april 2015 kl. 9.00 hos Ulrik på Bornholmsvejvej. Forberedelse af 
generalforsamlingen.  
 
Referent Hans 
 


