
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje
Søndag den 29. oktober 2017 kl. 15.00-17.00 på Kortevej 10, 3210 Vejby 

Dagsorden

Bestyrelsen:
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8, formand
Lennon Andersen, Granhøj 9, kasserer
Per H. Jørgensen, Hyremandsvej 6,
Majbritt Hansen, Frits Nielsens Vej 26 
Morten Zimmermann, Kortevej 10, administrator af hjemmesiden

Suppleanter til bestyrelsen:
Theis Theisen, Skudehøj 1, 1. suppleant
Lisbeth Falk Olsen, Dæmningsvej 11, 2. suppleant 

1. Velkomst  

2. Formandens orientering 
Se også updates fra formanden til bestyrelsesmedlemmerne den 14. september og den 4. oktober. 

3. Aktuelle sager 
3.1 Cykelstier fra Rågeleje til Vejby. Skriftlig henvendelse af 20. september 2017 fra Carl H. 
Nielsen, formand for Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav. Videresendt til 
bestyrelsesmedlemmerne den 22. september. 

3.2 Salg af campingplads. Lovforslag til salg af statens 17 campingpladser i beskyttet natur, 
herunder DCU Camping Rågeleje på Hostrupsvej. Læs mere her: http://www.dn.dk/nyheder/natur-
i-forste-klitraekke-til-salg/. Videresendt til bestyrelsesmedlemmerne den 5. oktober. 

4. Økonomi og medlemmer. Kassererens orientering 

5. Regnskab og Budget. Indledende drøftelser 

6. Hjemmesiden. Hjemmesideadministratorens orientering  
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7. Aktiviteter 
7.1 Lennon orienterer om indbetaling af medlemskontingent.
7.2 Per orienterer om Haveaffaldsordningen. 
7.3 Birgitte orienterer om velkomsthilsen til nye grundejere.
7.4 Lennon orienterer om entreprenører til træfældning.
7.5 Morten orienterer om hjemmesideopdateringer.
7.6 Morten orienterer om servitutter.
7.7 Alle drøfter regler for vedligeholdelse af græsrabatterne.
7.8 Per orienterer om kontakt til NCC vedr. vejvedligeholdelse.
7.9 Per orienterer om campingpladsen.
7.10 Birgitte orienterer om omfanget af fastboende.
7.11 Birgitte orienterer om omfanget af henvendelser vedr. byggeprojekter.
7.12 Morten orienterer om diverse hjemmesideforslag (et privat område, antal besøgende, 
nyhedsmails).
7.13 Birgitte orienterer om ADVODANS hjemmesideløsning.
7.14 Birgitte orienterer om lokalebestilling til generalforsamling 2018.
7.15 Per orienterer om lokale nyheder til formanden. 
7.16 Lennon orienterer om beskæring af beplantning langs Skolestien.

For detaljer, se referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  

8. Indkomne forslag

9. Bestyrelsens mødeplan 
Der er aftalt bestyrelsesmøde hver anden måned fremover. De følgende møder er aftalt til:
• Søndag den 29. oktober 2017 kl. 15.00 (regnskab og budget, indledende drøftelser)
• Søndag den 10. december 2017 kl. 15.00 (regnskab og budget)
• Søndag den 4. februar 2018 kl. 15.00 (regnskab og budget godkendes endeligt, dagsorden til 

generalforsamling godkendes, og indkaldelse sker efter 31. marts)
• Søndag den 8. april 2018 kl. 15.00 (mødet afholdes kun, hvis behov)

Generalforsamlingen er aftalt til:

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 11.00 i forsamlingshuset i Vejby.

Der er aftalt budgetmøde med ADVODAN i Hillerød for formand og kasserer mandag den 13. 
november 2017 kl. 16.00. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

Vigtige deadlines i bestyrelsesperioden: 
• Senest 1. marts 2018 skal regnskabet afleveres med alle bilag til revisorerne.
• Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes inden udgangen af 

marts måned 2018.
• Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel

10. Eventuelt 
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