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Referat fra bestyrelsesmøde i Smidstrup Grundejerlav afholdt den 1. august 2020 

Til stede: Marianne, Niels,  Ida, Vibeke, Pernille og Leif 

Inden mødet havde Marianne og hendes mand arrangeret en pragtfuld frokost for Leif i anledning af at han nu slutter 

som formand efter 12 år. 

Referat fra generalforsamlingen er  godkendt. 

Mødet fortsatte med konstituering af bestyrelsen. Den nye bestyrelse er nu konstitueret som følger: 

 Formand: Marianne 

 Næstformand : Pernille 

 Kasserer: Niels 

 Sekretær:  Bjørn  

 Web-master: Leif 

 Suppleanter: Ida og Vibeke 

 

Til konstitueringen skal knyttes følgende bemærkninger: Marianne er formand indtil næste konstituerende møde efter 

næste generalforsamling, herefter er Pernille rede til  overtage formandsposten det næste år, såfremt konstitueret af 

bestyrelsen. 

Bjørn er i færd med at sælge sit hus i Smidstrup, han fortsætter i bestyrelsen indtil huset er solgt, og i så tilfælde 

overtager en af suppleanterne hans post. 

Foreløbig vil Leif opdatere hjemmesiden med den nye bestyrelse. 

Ny revisor: Martin Kühn har meddelt, at han alligevel ikke kan påtage sig at fortsætte som revisor, så vi skal finde en 

ny. Vi husker at der var en dame på generalforsamlingen der præsenterede sig som revisor, men ingen af os husker 

hendes navn. Er der nogen der kan hjælpe os hører vi meget gerne. 

Gribskov Landliggerforbund: Vi har modtaget en henvendelse fra Landliggerforbundet med tilbud om at vi melder os 

ind hos dem. Vi vil dog først gerne have et møde med repræsentanter for Landliggerforbundet, Marianne vil arrangere 

det. Ligeledes vil Marianne  - på et senere tidspunkt – prøve at sætte et møde op mellem formændene for de øvrige 

grundejerforeninger i området, med henblik for et evt uformelt samarbejde. 

Mobildækning: Dækningen er blevet bedre, og der arbejdes tilsyneladende i masterne. En mulighed er også 

Bredbåndspuljen. 

Gilleleje museum: Et medlem på generalforsamlingen opfordrede os til at søge medlemskab i Gilleleje Museum. Niels 

vil undersøge hvordan det forholder sig med medlemskab af en forening. 

Sct Hansbål. Niels fremkom med en ide om at vi måske kunne få lov til at have et Sct Hansbål på stranden såfremt der 

holder en brandbil stand by i båltændingstiden. Han vil komtakte Falck i Gilleleje.  

Fra kasseren: Der er kr 93.232,04 dd i kassen. Det ser ud til at vores ide om rykkerbreve til en vis grad har båret frugt, 

men det blivet nok nødvendigt at have det som fast procedure hvert år. 

Næste møder:  

Vi vil afholde to møder, det første mellem Leif og den nye formand og næstformand for et overdrage formandsposten. 

Det andet er næste alm. bestyrelsesmøde den 3. oktober kl 1400 hos Marianne. 


