GRUNDEJERFORENINGEN

9. marts 2019

HÅRBØLLE STRAND
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts 2019 hos Jens.
Jens, Per, Flemming, og Ann-Pia deltog. Afbud fra Erik.
1.0 Godkendelse af referat
Referat fra møde d. 10. november 2018 blev godkendt.
2.0 Bestyrelses- og ansvarsforsikring
Flemming har fået tilbud fra Alm. Brand. Tilbudet lyder på ca. 5.000 kr., hvilket er mere end vi
giver i dag. Har ikke modtaget tilbud fra andre selskaber. Vi fortsætter derfor med forsikringen fra
Topdanmark dette år også.
3.0 Skydebanen
Jens har søgt aktindsigt og modtaget materialet fra kommunen. Selvom vi tydeligt kan høre
skydebanen, tyder materialet på, at støjbanen opfylder støjkravene, og at kommunen ikke vil
foretage sig yderligere. Skydeforeningen er ved at sætte nye støjskærme op, primært for deres
egen skyld. Grundejerforeningen har svært ved at gøre mere. Vi orienterer om status på
Generalforsamlingen.
4.0 Skiltning og adgang til stranden
Flemming har fremsendt brev inkl. Bilag til Vordingborg kommune. Han har endnu ikke hørt noget.
Ann-Pia har taget kontakt til Fortidsmindefredningen i Slots- og Kulturstyrelsen og afventer svar på
om styrelsen har indgået en aftale med Vordingborg kommune om at holde Hårbølle Batteri åben
for offenligheden.
Bestyrelsen besluttede, at søge aktindsigt vedr. adgangen til Stenminevej 12. Flemming tager
aktion.
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. Der kan rekvireres en
mere deltaljeret rapport hos kommunen. Umiddelbart er der ikke noget, der indikerer, at der
bliver kørt for stærkt. Flemming beder om at få den udvidet rapport og minder vejingeniøren i
kommunen om vores ønske om, at der lægges en ordentlig asfaltbelægning på næste gang vejen
skal ordnes.
6.0 Inddrivelse af restancer / inkassosagen
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Erik har oplyst, at der pr. 5. marts er 10 medlemmer, som er i restance med medlemskontigent.
Første påmindelse sender Møns Bank ud efter den 15. marts 2019. Erik følger op, særligt om der
er betalt for rykkergebyrerne fra sidste år.
7.0 Regnskab 2018
Regnskab 2018 ender med et overskud på 9.632 kr.
8.0 Opfølgning fra sidste Generalforsamling
Vedr. medlem på Baldersvej. Flemming har skrevet til ejeren angående lovliggørelse af
industriteltet i okt. 2018. Vi har intet hørt. Flemming har kontaktet planafdelingen i kommunen for
at finde ud af, om der er nogle servituetter i lokalplanen som betyder, ejerne kan pålægges at
fjerne teltet.
Velkomstfolderen lægges på hjemmesiden.
9.0 Generalforsamling 2019
Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.
Flemming sørger for at booke kroen til Generalforsamling den 30. maj kl. 10.
Vedtægterne skal have et serviceeftersyn.
Følgende ændringer blev vedtaget:
§3. tilføjes: Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald
medlemmers bo – forpliget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets
forpligtiglser over for foreningen. Når foreningen modtager meddelse om ejerskifte, ophører
medlemmets rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, når alle eventuelle restancer eller
tilgodehavender er betalt.
Derudover tilføjes §3: Ved flytning og dermed ændring af opkrævningsadresse, er medlemmet
plitiget til at meddele foreningen den nye adresse. Bilag 4 udgår derved.
Flemmings forslag til tilføjelse til §5 blev godkendt. Flemming og Erik udarbejder et overslag for,
hvilke udgifter til udsendelse og administration foreningen har ved udsendelse af girokort.
Overslaget drøftes med Jørgen Pagh.
Derdover tilføjelse til bilag 3, vedr. arbejdstelte.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til den 22. juni kl. 10.
På generalforsamling er følgende på valg: Jens og Ann-Pia. Flemming hører om Erik og Jørgen Pagh
vil tage et år mere.
Budget 2010: Erik udarbejder et udkast.
Side 2

10.0 Evt.
Referaterne fra Generalforsamling i 2016+2017 kan igen findes på hjemmesiden inkl. de
anonymiserede referater.
Vi bør få udarbejdet et kort over grundejerforeningens afgræsning, som skal sendes til kommunen.
Flemming udarbejder et udkast.
Jens oplyste at der findes firmaer der henter gamle camplngvogne til genbrug for et mindre beløb. Vi bør
oplyse om denne mulighed på generalforsamlingen, så vi kan komme af med alle de grimme campingvogne
som står og fylder op i landskabet.

Næste møde lørdag den 30. maj kl. 9 på Damme Kro.

Ann-Pia Puggaard, referent
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