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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 13. marts 2021 hos Marianne 
 
Deltagere: Marianne, Niels, Leif, Vibeke, Ida og Pernille (referent) 
 
Opfølgning på referat fra mødet 21.november 2020. Leif havde udsendt forslag til, hvordan dele 
af hjemmesiden kun kunne ses af medlemmer med password, men han havde ikke fået 
tilbagemeldinger. Forslaget gen-fremsendes og alle bedes svare. Niels har fortsat på sin to-do liste 
at undersøge evt. samarbejde med Gilleleje Museum og mulighed for Skt Hans bål. 
 
Siden sidst. Marianne havde lavet små klistermærker med navn på ny formand, som sættes på de 
eksisterende, fine foldere om SGG. Bestyrelsen uddeler i eget nabolag. 
 
Økonomi, nye medlemmer og hussalg. Der er stor omsætning i sommerhuse i området. Niels 
kunne fortælle om tilgang af nye medlemmer, men om det er nettotilgang kan ikke vurderes endnu. 
Pr. 31. marts er der overblik over indbetalinger. Kassebeholdningen er godt 91.000 kr. Der er 
fornyet ansvarsforsikring og betalt honorarer. 
 
Hjemmesiden. Leif opdaterer hjemmesiden med julebrev samt korrespondance med kommunen 
om hundestranden. 
 
Kystsikring. Der har været stor artikel i Politiken om projektet for hele nordkysten. Der er endnu 
intet nyt om status for ansøgningen om statslig medfinansiering. Der har også været en interessant 
artikel i Ingeniøren om stenrev som alternativ/supplement til sandfodring. 
 
Hundestrand status. Vi har intet svar fået på den klage, vi sendte til Udvalgsformand Pernille 
Søndergaard 24. november, hvor vi anmodede om at få standset forsøget nu. Der er ikke sket 
nogen politisk behandling og vi har nu konstateret, at vores henvendelse overhovedet ikke er 
journaliseret på sagen. Vi besluttede, at Marianne skriver til udvalgsformanden og rykker for svar 
og samtidig beder om et møde, da sagen haster nu.  
 
Forårets aktiviteter. Marianne kontakter naturvejlederen, der har stillet sig til rådighed, for en 
konkret dialog om indhold og tidspunkt for de to foreslåede aktiviteter. De skal foregå dels i hendes 
have i foråret og dels på stranden formentlig senere på sommeren. Emnerne er hhv. biodiversitet i 
en vild have og sankemuligheder i naturen. Der må også anslås muligt antal deltagere. Vi blev 
enige om, at det ville være en god idé med tilmelding og symbolsk betaling på 25 kr. via mobile 
pay. 
 
Forårsbrevet. Emner vil være naturvejleder aktiviterne, status for kystsikring og forhåbentligt nyt 
om hundestranden. Der skal efterlyses revisor. Den store omsætning i sommerhuse kan nævnes 
med en opfordring til at tage godt imod nye naboer og gøre opmærksom på SSG. 
 
Bestyrelsen. Bjørn er trådt ud, da han har solgt sit sommerhus. Vibeke er derpå trådt ind i 
bestyrelsen fra at have været suppleant. Pernille tager fremover referat fra møderne. Pernille 
meddelte, at hun desværre ikke magter at overtage formandsposten efter næste 
generalforsamling, som det egentlig var aftalt på det konstituerende møde. Det blev taget til 
efterretning med forståelse. 
 
Generalforsamlingen. Marianne kontakter formand Bernt Frydenberg fra Smidstrup Vandværk for 
at få fastsat dato. 
 
Næste møde er 8. maj kl. 14 hos Pernille, Englodsvej 15. 


