GRUNDEJERFORENINGEN HÅRBØLLE STRAND

31. august 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. august 2019 hos Flemming.
Jens, Flemming, og Ann-Pia deltog. Afbud fra Erik og Per.
1.0 Godkendelse af referat
Referat fra møde d. 30. maj 2019 blev godkendt.
2.0 Bestyrelses- og ansvarsforsikring
Vi går fortsat på jagt efter en billigere forsikring end den vi har i dag. Gentagelse.
3.0 Skydebanen
Jens oplyste, at skydebanen er ved at planlægge etablering af nogle nye støjskærme, idet de selv
er utilfredse med halm løsningen pga. vedligeholdelsen. Det blev aftalt, at Jens prøver at komme i
dialog med skydebanen om at etablere en støjskærm yderligere mod os i hovedskudretningen.
Gentagelse .
Derudover tager Jens kontakt til Danmarks Naturfredningsforening for en dialog om de er
interesseret i at gå ind i sagen. Jens prøver fortsat at få svar på fra kommunen, hvem der er
høringsberettidiget.
4.0 Skiltning og adgang til stranden
Det blev aftalt, at vi tager imod tilbuddet om at mødes med kommunen og ejeren. Flemming har
skrevet flere gange til kommunen, men de vender ikke tilbage. Vi kan kun blive ved med at lægge
pres på.
Vi har fået svar fra Vestmøn Lokalråd, som gerne vil deltage i et møde.
Stien ved nr. 91. Det er fortsat vanskeligt, at få kommunen til at rydde stien, så den er farbar om
sommeren. Denne sommer har ikke været en undtagelse. Vi må lægge pres på kommunen
allerede fra foråret af.
5.0 Vejbelægning på Hårbøllevej
Flemming har fået svar fra kommunen. Der er foretaget hastighedsmåling ud for Odinvej i efteråret
2018. Der er blevet målt 1 uge. Målingen er tilgængelig på nettet. Umiddelbart er der ikke noget,
der indikerer, at der bliver kørt for stærkt. Flemming har kontaktet kommunen for at få tilsendt den
udvidede rapport, hvilket endnu ikke er sket. Flemming rykker kommunen igen.
6.0 Inddrivelse af restancer / inkassosagen
Foreningen eftergiver gælden til medlemmet, som har klaget over rykkergebyret for 2019
kontingentet.
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Det er pr. 20. aug. 2019 fortsat 3 medlemmer i restance – ialt 700 kr. Ann-Pia har skrevet til dem,
og såfremt de ikke indbetaler det skyldige beløb, tillægges gælden næste års kontingent.
Det blev besluttet, at opkræve et gebyr på 25 kr. til at dække de omkostninger, der er ved at
betale med girokort. Erik giver besked til Møns Bank.
7.0 Regnskab status 2019
Intet at bemærke.
Vedr. vederlag. Der er kun mulighed for et vederlag på 3.850 kr. som skattefri indkomst. Ann-Pia
vil derfor gerne have sat sit vederlag ned fra 2020.
8.0 Opfølgning fra Generalforsamling 18
Vedr. Arbejdsteltet på Baldersvej. Flemming rykker kommunen for svar.
9.0 Generalforsamling 2019
Vedr. skilte. Jens har foretaget en vurdering af skiltenes tilstand. Følgende skilte trænger til
udskiftning. Heimdalsvej, Thorsvej, Bjarkesvej ved Thorsvej, Minersvej ved Hårbøllevej. Flemming
bestiller nye skilte hos kommunen.
Erik har tilbudt at varetage kassererfunktionen frem til nytår.
Jens har talt med revisionen i Stege. Og har fået sendt et tilbud på forskellige ydelser, de kan
tilbyde. Samlet lyder tilbudet på 19.000 kr. ekskl. Moms. En af ydelserne har sammenfald med
ydelsen fra Møns Bank på opkrævning af kontingent på ca. 5.000 kr. Så samlet set vil det betyde
en udgift på 19.000 kr. inkl. moms. Det svarer ca. 100 kr. pr. medlem pr. år. Der vil kunne spares
yderligere 5.000 kr. såfremt kasserer drosles helt ned.
Vi bør drøfte på næste generalforsamling i foråret 2020 formålet med foreningen. Særligt da det
har været vanskeligt de seneste par år at gøre medlemmerne intereseret i foreningens virke. Vi
opkræver et kontingent som primært bruges på administration, da vi ikke har hverken veje eller
bygninger, som vi skal vedligeholde. Skal vi fortsætte med det? Kan vi drosle ned på aktiviteterne,
så vi eksempelvis kun varetager rydning af stien til mosen samt kommunikation med kommunen
ang. Stien ved Hårbøllevej 91, og derved lade være med at opkræve medlemskontigent i en
periode. Vi opstiller forskellige scanarier over, hvordan foreningen skal drives til drøftelse på GF
2020 til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Fra 1. jan. har vi følgende plan:
-

Erik ajourfører medlemsliste frem til 1. jan. 2020 og fremsender til Møns Bank til brug for
kontingentopkrævingen.
Erik giver besked til Møns Bank om, at Ann-Pia er kontaktperson ved kontigentopkrævning
2020. Såfremt der er medlemmer, som skal rykkes telefonisk hjælper Jens, Ann-Pia og Per
med det.
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-

Erik sørger for at udarbejde regnskab 2019.
Generalforsamling 2020 indkalder vi til med brev til medlemmerne for at være sikre på at
få mange som muligt får indkaldelsen.
Flemming spørger Erik om han vil betale regninger frem til Generalforsamlingen 2020.
Medlemskatoteket opdateres efter generalforsamlingen, når vi kender den fremtidige
løsning for kassererfunktionen.

10.0 Evt.
Vi bør få udarbejdet et kort over grundejerforeningens afgræsning, som skal sendes til kommunen.
Flemming udarbejder et udkast. Gentagelse.
Næste møde lørdag den 26. okt. eller søndag den 27. okt. kl. 10 hos Ann-Pia alt afhængig af om
Jens skal på jagt om lørdagen.

Ann-Pia Puggaard, referent
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