
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje
Onsdag den 15. april 2020, kl. 18.30 på ZOOM eller SKYPE pga. Coronakrisen  

Dagsorden

Bestyrelsen:
Birgitte Jørgensen, Kortevej 8, formand
Ole D. Madsen, Møllekrog 14, kasserer
Ulrich Krühne, Frits Nielsens Vej 22 
Majbritt Hansen, Frits Nielsens Vej 26 
Per H. Jørgensen, Hyremandsvej 6 

Suppleanter til bestyrelsen:
Lisbeth Falk Olsen, Dæmningsvej 11, 1. suppleant
Anette Jørgensen. Dæmningsvej 3, 2. suppleant 

1. Velkomst 

2. Formandens orientering     

3. Generalforsamling 2020 ved Birgitte 

4. Arbejdsgruppe om servitutter ved Ulrich 

5. Byggeprojekter ved Birgitte   

6. Økonomi og medlemmer. Kassererens orientering 

7. Regnskab og Budget ved Kassereren  

8. Hjemmesiden.   

9. Vejvedligeholdelse ved Birgitte  
Fra bestyrelsesmøde 29. januar 2020: 

“Vi fortsætter med revneforsegling af den eksisterende belægning, indtil der er sikret en 
effektiv afvanding af asfaltarealerne. Først derefter er det fornuftigt at  udlægge nyt slidlag. 
Vi går efter at etablere fordybninger eller faskiner i græsrabatterne de steder, hvor vandet 
samler sig. Bestyrelsen opfordrer fortsat grundejerne til at renholde vejarealerne ud for 
matriklen, således som de er pligtige til iht. vejloven. Grundejernes indsats er afgørende 
for at sikre en effektiv afvanding af asfaltarealerne og for at passe på asfalten, som mange 
steder er helt tilgroet med mos og græs.” 
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10. FN´s 17 verdensmål - har de noget med os at gøre? ved alle   
Vi genoptager punktet fra forrige møde med ideer fra hver især. - Hvilke verdensmål kan vi 
bidrage til, og hvad skal vi gøre? Er der nogle af de løsninger, vi har valgt, der er dårlige, 
så de skal fravælges?

11. Indkomne forslag 
Ingen

12. Bestyrelsens mødeplan 
Næste møde foreslås afholdt:
Onsdag den 27. maj 2020 kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes:
Søndag den 28. juni 2020 kl. 11.00 i Blistrup Medborgerhus

Vigtige deadlines i bestyrelsesperioden:
• Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel

13. Eventuelt 
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