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Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 6. juni 2021 hos Marianne
Deltagere: Marianne, Niels, Leif og Pernille (referent)
Siden sidst. Se under punkterne nedenfor
Nye medlemmer, status, herunder økonomi. Niels har siden sidst modtaget indbetaling
fra flere nye medlemmer og Marianne har sendt rykker ud efter liste, Niels har udarbejdet.
Det har givet en del indbetalinger og kassebeholdningen er nu knap 98.000 kr. Niels
aftaler møde med revisor Lene Knudtzon.
Rekruttering af nye medlemmer. Marianne rejste spørgsmålet, hvordan vi bedst fik flere
medlemmer. Niels sender altid en velkomsthilsen, når han bliver orienteret om nye
grundejere, og det giver resultater. Uddeling af pjecer fungerer også. Der var enighed om,
at vi fortsætter med disse initiativer. Dog var der enighed om, at det er vigtigt, at
hjemmesiden er opdateret, da potentielle nye medlemmer må forventes at orientere sig
her. Vi gennemgik, hvad der mangler at blive lagt på.
Forårsbrev/sommerbrev. Det har været svært at få afklaret både, om vi kunne afholde et
arrangement om vilde haver og hvornår Generalforsamlingen kunne holdes, derfor er
forårsbrevet blevet til et sommerbrev. Marianne er klar til at udsende, når datoen for
Generalforsamlingen forhåbentligt er på plads mandag. Sommerbrevet sendes dog ikke
ud, før hjemmesiden er opdateret, da der henvises til materiale, som endnu ikke findes på
hjemmesiden. Ved udsendelse mindes medlemmer igen om betaling af kontingent samt
om, at så længe man ikke har meldt sig ud, er man stadig medlem. Vi besluttede, at der
ikke længere udsendes fysiske breve.
Generalforsamlingen. Vi forventer igen at afholde mødet på Sognegården. Dirigenten fra
tidligere år spørges igen. Dagsorden udsendes 14 dage før. Der indkøbes vin til
lodtrækning som sædvanligt samt til dirigent og revisor.
Eventuelt
Gribskov Landliggerforbund har igen henvendt sig for at få os som medlemmer. Der var
enighed om, at vi fortsat takker nej.
Bredbåndspuljen blev igen vendt, men der var egentlig ikke noget nyt, og sagen er ikke
aktuel lige nu.
Nordkystens fremtid. Der vil være en høring, hvor de berørte medlemmer selv skal
reagere.

