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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2021 kl. 17-19.15 i Dronningmølle 

Huset. 
 

Mødedeltagere Jan-Ole Hansen (JOH) 

  Behrndt Andersen (BA) 

  Erik Andersson (EA) 

  Karina Holm (KH) 

  Bent With (BW) 

  Marianne Carstensen (MC), referent 

Der var afbud fra Flemming Rasch (FR). 

 

Der blev ved mødet truffet følgende  

Beslutninger 

Godkendelse af dagsorden  
OK, med tilføjelse af et enkelt punkt om hjemmesiden 
 
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 7. august 2021 
Udsat til næste møde.  
 
Konstituering af bestyrelse 
Flemming kasserer. Passer også medlemskartotek og bestyrelsesmail. 
Marianne sekretær, skriver referater og er webadm. Øvrige sekretæropgaver fordeles ad hoc. 
Vejmand/vejudvalg – disse opgaver fordeles ad hoc. 
 
Drøftelse af generalforsamlingens forløb 
Enighed om at GF forløb fint, især takket være dirigent og referent udefra. 
 
Regnskabsrapportering 
Det ser fint ud. Detaljer afventer næste bestyrelsesmøde pga. FR’s fravær. 
 
Fællesarealerne 
Vedr. slagleslåning: Erik indgår med Hans Jørgen Jeppesen (HJJ) gående ud på 5.000 til medfinansiering af 
slåmaskine plus slåning 2 gange årligt á 4.500 kr., i alt 9.000 kr. Hvis HJJ opsiger aftalen inden for et år fra 

aftalens indgåelse skal han tilbagebetale 5.000 kr, hvis han opsiger inden for 2 år skal han tilbagebetale 
4.000, inden for 3 år 3.000, inden for 4 år 2.000 og inden for 5 år 1.000 kr. 
Blomsterengen er ikke slået i år, der er etableret brombær og rynket rose, hvilket er uønsket. HJJ kan 
slagleslå så engen ikke springer i skov. Det blev besluttet at lade HJJ gøre det nu, det koster 1.500 kr. 
Det blev yderligere besluttet fremover at lade HJJ slagleslå blomsterengen to gange om året, da en 
blomstereng som sådan ikke er muligt på området pga. jordbundsforholdene, det er forsøgt i 10 år. 
Niels Bakkebjerg har kun fældet træer, ikke udført genplantning eller renholdelse om det nyplantede.  
Det blev besluttet at spørge NB hvad han vil og kan. JOH og EA tager den samtale. 
Det blev godkendt at EA bestiller renovering af petanquebanen til en pris af 9.500 kr. plus moms. 
Vedr. genopretning af stien ved åen: Det blev besluttet ikke at forsøge at reparere på muldvarpenes 
aktiviteter, da der er tale om et naturområde. Udviklingen følges naturligvis. 
Kano/bådebro er overgroet, det skal med til samtalen med NB.  
Mht. kirsebærtræet ved Musvågevej 57, evt. beskæring af det skal med til samtalen med NB. 
JOH spørger FR hvad status er med de låger der er sat op i modstrid med fredning, lokalplan, hævd osv. 
Boldbanenet er ødelagt. BA fjerner dem og undersøger muligheder for en varig løsning.  
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Rapportering fra vejudvalgsområdet 
EA: Der renset stier mellem Ørnevej og Sanglærkevej, regnvandsbrønde er groet til, dette bliver renset. 
Disse brønde skal også spules, dette blev godkendt. EA sørger for dette. BW går med. 
 
Det blev godkendt at den entreprenør der skal renovere petanquebanen fylder grus i de nedkørte 
græshjørner. 
 
Ørnevej 2. Tilbagemelding til Gribskov kommune 
Udsat til næste møde. 
 
Indkomne e-mails/sager 

• Rørsangervej: der svares at man har altid kunnet gå langs med åen, før i tiden helt ned til 
stranden. Hegn er flyttet ind på grunden for at man skulle kunne komme forbi.  

• Henv. om tennisklub – der svares at synspunkterne er noteret. 

• Henv. om græseng – der svares at oplysningerne ikke er korrekte og der henvises til regnskabet. 

• Henv. om landliggerforbundet: Det blev besluttet at indmelde foreningen i Landligger Forbundet 
til en pris af 10 kr. pr. medlem, dvs. 2.140 kr. 

 
Nye aktiviteter. Planlægning af 2022 

• Loppemarked 

• Fest  

• Vejchikaner  

• Indkøb af bænke 
Sættes på senere møder. 
 
Hjemmesiden 
Bør opgraderes eller findes en ny. Sættes på senere møder. 
 
Eventuelt 
MC fjerner opslag om GF i udhængsskabet og sætter liste over bestyrelsen op. 
EA hører om den nyvalgte suppleant vil overvære et bestyrelsesmøde. 
 
Dato for næste møde:  onsdag d. 8. december kl. 17-20 (ændret efterfølgende) 
 

• Punkter til næste møde: 10 års plan for vejene  
                  

            

 




