
 

 

Referat af gf-bestyrelsesmøde 18.1.15 
 

Molen 

Molen har overlevet Egon, men det er stadig uklart, hvem der har pillet dækket af.  

Alt er pænt stablet! 

 

Vej 

Nogen har fyldt huller ud i i dagene før bestyrelsesmødet. Tak!! 

 

Andet 

Hjemmesiden er opdateret: www.gf-stendyssen.dk - nu med videoer og snart mulighed for at sende 

mails direkte via hjemmesiden til hvert medlem, når vi har alles e-mail-adresse. Knud Jensen 

arbejder med sagen for at opdatere alles adresser og e-mail. 

 

Driftsregnskab 

Regnskab for jubilæet i 2014 blev uddelt og gennemgået: 

Omkostninger fraregnet deltagerbetaling beløb sig til: 7658,45 kr. i alt – udgift pr. parcel 141,85 kr. 

Foreløbigt regnskab 2014 uddelt: foreløbigt resultat 3.471,- kr. 

Foreløbigt budget 2015 på driftsoverslag på 29.000,- kr. blev drøftet. 

Desværre har foreningen 10.000 kr. i udeståender pga. manglende kontingentindbetaling. Erindring 

udsendes til de 20 parcelejere, der endnu ikke har betalt. Betalingsfrist bør som tidligere være 1. 

august. 

 

Bådpladsen 

Seneste mail fra Kystdirektoratet af 15.11.14 blev oplæst: Kystdirektoratet har lukket sagen mht. 

reetablering af kystsikring (da der ikke er tale om kystsikring, men genopfyldning af et borteroderet 

kystområde). Yderligere tiltag overlades til bådelauget baseret på seneste generalforsamlings 

beslutning om, at tiltag kræver relevante tilladelser - tiltag skal godkendes af Naturstyrelsen før 

Kystdirektoratets godkendelse. 

 

Renovering af vejen 

Tilbud på mere gennemgribende vejreparation blev gennemgået og foreslået suppleret med 4-5 

faskiner for at gøre noget mere gennemgribende ved vejen, hvilket blev godkendt. 

Claus Vejmand konsulteres for at afgøre, hvor og hvor mange faskiner, som kunne være relevant. 

Forholdet og finansiering bringes op på førstkommende generalforsamling – anslået til ca. 30.000,- 

kr. inkl. moms inkl. flere faskiner. Detaljer beskrives på hjemmesiden.  

 

Betonklodser på stranden 

De ca. 10-15 betonklodser (ca. 1-2 meter lange og 30 cm brede) nede ved bådpladsen ønskes 

bortskaffet. Claus Vejmand kan oprulle eksisterende natursten frem til jordkanten, når 

betonklodserne er fjernet, når nødvendig tilladelse er givet. Bestyrelsen betaler bortskaffelse af 

betonsten. Bådelauget opfordres til at forestå øvrige forhold. Niels og Bo agerer. Søren Gabriel 

søges inddraget. 

(jf. nedenstående bilag fra seneste generalforsamlingsdrøftelse samt bestyrelsens konklusion) 

 

Bortskaffelse af grenaffald på stranden. 

Bo og Carsten sørger for bortskaffelse. 

Jf. brand- og kommunale myndigheder må affald m.m. ikke henlægges på stranden før Sankt Hans, 

den 23. juni - dvs. tidligst 14 dage inden: altså fra 9. juni!! 

 

Opfølgning på jubilæumsfest 

http://www.gf-stendyssen.dk/


 

 

De medlemmer, som bar arbejdsbyrderne og leverede materiel inviteres til en mindre 

sammenkomst. Bo foranlediger dette i samarbejde med bestyrelsen. 

 

Susanne Sonne – nyt bestyrelsesmedlem – erstatter Martin Andersen 

Susanne blev budt velkommen i bestyrelsen. 

Carsten overtager sekretærposten – Lene Winther kontaktes mhp. bestyrelsesarbejdet.  

Carsten og Niels undersøger mulige kandidater til bestyrelsesmedlemmer/suppleant og 

revisorsuppleant. 

 

Andet 

Generalforsamling 2015 bliver:  

søndag den 31.5.2015 kl. 11.00 i ”Den Gamle Stald” i Kr. Hyllinge. 
Bo bestiller lokale. 

Bo opfordrer på hjemmesiden til at fremsende punkter til generalforsamlingen. 

 

Bilag vedr. punktet ”betonklodser på stranden”. 

Til beskrivelse og begrundelse af bestyrelsens beslutning ved mødet d. 18. januar 2015 

vedrørende det videre forløb mht. bådpladsen: 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at projektet om at reetablere bådpladsen til udformningen 

umiddelbart før ”Bodil`s” hærgen pga. Kystdirektoratets vurdering ikke må udføres uden særlig 

ansøgning og tilladelser. 

Dette er i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen d.18.maj 2014, hvor 

projektbeskrivelsen var følgende: 

 

”Bådlauget planlægger at renovere bådstedet ved at trække de større sten, der før indgik i 

bådstedet op, hvor de lå tidligere, og at fylde op omkring stenene med jord, så vi igen kan få 

bådstedet dækket med græs. Det er tungt arbejde, og derfor har vi brug for en maskine til hjælp. 

Der indgår ikke udvidelse af bådstedet eller yderligere udgravninger i projektet. Målet er, at vi alle 

kan bruge området som tidligere, og at det hele igen bliver sikkert at færdes på.” 

 

Generalforsamlingen besluttede følgende : 

”Opgavefordeling mellem bådelaug og grundejerforening kører videre, som vi altid har gjort, og at 

projektet derfor gennemføres i regi af bådelauget.  Det blev påpeget fra flere medlemmer, at det 

forventes at bådelauget indhenter de nødvendige tilladelser.” 

 

På generalforsamlingen blev et andet projekt fremlagt : 

”Forslag 3: For at bibeholde det plane areal, der benyttes til bådplads omkring ophalerstedet, 

foreslås det: at sikre den nuværende græskant  (dvs. efter Bodil)  med natursten mod yderligere  

afskyldning.  

Arealet, der herefter er til rådighed til bådopbevaring vil være på ca.  

7 X 40 m = 280 m2. Hvis der regnes med 20 bådpladser, vil det svare til 14 m2 pr. stk ” 

 

Beslutningen herom var følgende: 

”Dette forslag bortfaldt,  

men kan komme i betratgning alt efter Kystdirektoratets afgørelse ” 

 

Konklusion: 

 

Bestyrelsen mener efter drøftelse på bestyrelsesmødet den 18.1.15 herefter, at dette projekt 

kan iværksættes i forbindelse med, at betonelementerne fjernes helt fra området, idet 

bestyrelsen ved formanden søger tilladelse hertil. 


