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Sjællands Odde juli 2014 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 20. juli 2014 hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Svend og Ulrik, afbud fra Bent. Suppleanter Bent Carlsen 
og Flemming 
 
 
1. Økonomien 
Vi gennemgik den af Bent fremsendte status. Alle afholdte udgifter er nogenlunde indenfor budget. 
Regningen for reparation af badebroen er rimelig og indenfor budgettet. Vi kan ikke forvente flere 
udgifter til broen i denne omgang, og Bent fremsender regning til Heden på deres andel af 
udgifterne. Bent C. har endnu ikke modtaget sit vederlag for 2014, og Hans beder kassereren 
overføre pengene (4000 kr.) 
Af yderligere udgifter kan vi forvente ca. 2000 kr. til at fylde gruslagrene. 
 
2. Vejene 
Der er som sædvanlig en del problemer med rabatterne. Oversigten ved udkørsel på Stenager er 
generelt meget dårlig. Bent C. og Co. klipper hvor det er værst, men vi skal have folk i gang med 
hækkesaksen og savene. Hans laver en skrivelse med henvisning til den lille grønne, og Bent C. 
lægger den så i postkassen de steder hvor det trænger. Vi vurderer så situationen til næste møde. 
Der er nogen småhuller i vejene, de vil blive gruset i løbet af måneden. 
 
3. Stranden 
Resterne af drænbrønden og renden er nu fjernet, og det pyntede unægtelig. Vi holder øje med 
vandstanden i brønden på Stenager, bliver den for høj tager vi stilling til hvad der så skal ske. Vi 
har ikke planlagt yderligere arbejder på stranden. 
 
4. Badebroen 
Ingen yderligere arbejder nødvendige i år, dog forsøger Ulrik at forskønne bænkene på platformen 
en smule, bare så de kan holde en sæson mere. Broen tages op lørdag den 18. oktober kl. 
09.00. 
 
5. Bådene 
Spillet har en uheldig placering i forhold til den nye rampe. Når wiren er rullet helt ind står båden 
stadig på den skrå flade. Bent C. og Svend ser på muligheden for at flytte det eksisterende spil, 
eventuelt så vi samtidig kan forhindre folk i at bakke store både ned af rampen. 
Der er 2-3 bådepladser til overs. Bådene skal være fjernet fra stranden inden den 1. november. 
 
6. Eventuelt 
For at gøre det nemmere at benytte el-værktøj (beton blander, slibere) på stranden, foreslås det at 
vi indkøber en generator. Hans indkøber generatoren for foreningens regning, og den vil blive 
placeret i hans skur, hvor relevante personer har adgang. 
Vognmanden Torben har haft jubilæum, og Svend kører over med et par flasker fra foreningen. 
 
7. Næste møde 
Søndag den 7. September kl. 10.00 hos Bent C. på Fasanvang 5. 
 


