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Orientering fra bestyrelsen vedr.  

Bestyrelsesmøde nr. 1 
Torsdag d. 8. august 2019 - kl. 17.00  hos   HS5B 

 
Til stede:  Claus Skou, formand 

   Pascal Laraignou 
   Torben Bille 
   Erik Wilstrup 
 

1. Endelig konstituering 
Claus Skou, formand 
Pascal Laraignou, kasserer 
Torben Bille, vejansvarlig 
Erik Wilstrup, næstformand 
 

2. Grundejere som ikke betaler, hvad gør vi ?! 
Flere forskellige forslag og løsninger var oppe og vende. 
For nuværende blev følgende aftalt: 
Pascal vil en gang til skrive direkte til de grundejere som mangler at betale kontingent. 
Derudover vil vi holde øje med muligheden for at tage personligt kontakt, i håb om at få 
en dialog om vores forenings fortræffeligheder. 
 

3. Vejprojektet 
I det kommende år er det kun alm. vedligeholdelse der er på programmet angående 
vejen. 
Porten ved indkørslen til hulvejen vil Pascal og Torben se på, for at beslutte hvad der er 
fornuftigt at gør for at bevare den. 
Hanebjergvej skiltet som er kørt ned, opsætter vi igen på hjørnet til nr. 1 
 

4. Trappe og stier 
Vi ønsker at stierne bliver ryddet 2 gang om året, tidlig forår og omkring 
generalforsamlingen. Trappen skal vi lige gennemgå til foråret for at beslutte omfanget af 
den årlige vedligeholdelse. 

 
5. Hjemmesiden 

Skal afspejle hele bestyrelsen og derved grundejerforenings medlemmer. 
Claus opfordrede bestyrelsen til at gennemgå hjemmesiden for fejl og mangler. 
 

6. Opsætning af bestyrelsesmøde ref. på hjemsiden 
Dette vil ske for eftertiden, så alle kan følge med i hvad bestyrelsen har fokus på. 
 

7. Opsætning af 2 mindre skilte ang. 20 km fart. 
Vi vil lige se tiden an, for at se om det er nødvendigt at opsætte skiltene. 
 

8. Kyst info. 
Ole lynggård oplyste Claus efter generalforsamlingens afslutning at Klitgårdens 
grundejerforening, arbejder på at få tilladelse til at ændre sandfodringen til ralfodring. 

Tak for et konstruktivt møde, ser frem til et godt samarbejde i det kommende år. 
f/Bestyrelsen - Claus 


