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Sjællands Odde den 20. oktober 2013 

 
Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 20. oktober 2013 hos Hans 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, og Bent. Suppleanter Flemming og Pia. Afbud fra Svend, 
Ulrik og Arne. 
 
 
1. Orientering ved formanden 
 
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde uden deltagelse af suppleanter, hvor eneste punkt på 
dagsordenen var den af Arne fremsendte mail omkring bestyrelsesarbejdet. Vi bryder os ikke om 
tonen i mailen, og hvad angår indholdet, er vi egentlig ganske godt tilfredse med måden vi arbejder 
på. Vi er ikke en professionel bestyrelse, og skal heller ikke være det, men vi får tingene til at 
fungere til medlemmernes tilfredshed. Vi agter derfor at fortsætte frem til generalforsamlingen, med 
den forretningsgang vi hidtil har fulgt, herefter må den eventuelt nye bestyrelse fastsætte 
forretningsgangen, som det sker hvert år. 
 
Som I muligvis har hørt i pressen, skal alle med et CVR nummer have en elektronisk postkasse 
inden 1. november. Jeg har fået et medarbejder NEM-ID og oprettet postkassen. Vi har i de 10 år 
jeg har været i bestyrelsen, aldrig modtaget post fra det offentlige, men lovkrav kan man jo ikke 
komme udenom. 
 
2. Økonomi 
 
Bent oplyser at der stadig mangler 6 kontingent indbetalinger, ja faktisk 7 men da der er en 
indbetaling uden afsender, trækker vi den fra. Næste skridt er en anbefalet rykker med tilhørende 
gebyr. 
 
Vi har overhold budgettet fint i år, med et lille overskud. Vi forventer ikke flere udgifter i denne 
periode. Vi har udskudt renoveringen af både rampen til næste år, hvor vi også kan forvente 
udgifter på badebroen. Det yderste anker skal skiftes. Med det overskud vi har på drift kontoen fra 
foregående år, skulle det ikke blive nødvendigt med kontingentforhøjelser. 
 
Bent fremsender ny opdateret medlemsliste, eventuelt i excel format. 
 
3. Vejene, herunder asfalt på Stenager 
 
Alle grusvejene bliver repareret en sidste gang inden frosten sætter ind. Kommunen har nu endelig 
repareret deres del + lidt af Stenager, efter en fornyet henvendelse. De nye 20 km zone skilte er 
sat op på nye stolper. De 7 gamle 30 km zone skilte er rigtig pæne, så Hans sætter dem til salg i 
den blå avis, de kan vel altid indbringe lidt.  
 
4. Stranden, herunder bådene 
 
Badebroen blev planmæssigt taget op af vandet lørdag den 19. Desværre viser det sig at det 
yderste anker er rustet op, så det skal skiftes inden næste sæson. Der har været et forslag fremme 
om opsætning af en platform med et par bænke for enden af broen. Det bliver formentlig så dyrt, at 
det er noget som skal op på en generalforsamling. Svend får et tilbud så må vi se om det er noget 
vi skal gøre mere ved. 
 
De både som ikke benyttes i løbet af vinteren, skal væk fra stranden inden 1. november. Erik 
sørger for en påmindelse til dem som stadig ligger der. 
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Kommunen opfordrer alle grundejere til at bekæmpe de vilde roser, som visse steder kvæler den 
oprindelige flora. Vi har et meget lille stykke med roser på stranden, og det er ikke blevet større i 
mange år, så der er ingen grund at gøre noget nu. 
 
5. Lokalplan, skal vi være med 
 
Kirsten fra Heden har sat et projekt i gang vedrørende oprettelse af en lokalplan for vores område. 
Indholdet af en sådan lokalplan vil stort set være det som vi i dag har stående i vores vedtægter, 
som igen er udsprunget af diverse deklarationer på grundene. Fordelene, hvis man kan tale om 
det, er at vi kunne få ensartede regler for området, da en lokalplan står foran deklarationer og 
vedtægter. Bestyrelsen er enige om at det ikke er værd at bruge meget tid eller penge på sagen, 
og det ser ud til at vores naboforeninger heller ikke er særlig ivrige. Hans deltager i diverse møder 
lidt på side linjen, skulle der fremkomme noget interessant, kan vi tage sagen op igen. 
 
6. Eventuelt 
 
Erik foreslår at vi fortsat benytter Finn som dirigent ved generalforsamlingen. Han vil gerne og er 
gået i skarp træning. Vi er enige om at foreslå Finn. 
 
7. Næste møde 
 
Søndag den 6. april 2014 kl. 10.00 hos Bent på Spurvevang. Datoen er valgt så vi kan nå at 
forberede og udsende indkaldelsen til generalforsamlingen inden tidsfristen. På det tidspunkt har vi 
også et revideret regnskab og eventuelle forslag fra medlemmerne skal være klar til udsendelse. 
Da Bent er ude a rejse i sidste del af april, kan det ikke blive senere. 
 
 
Referent Hans 
 
 
Referent Hans                         


