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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 8. maj 2021 hos Pernille
Deltagere: Marianne, Niels, Leif, Vibeke og Pernille (referent)
Siden sidst. Leif havde i samarbejde med Mariannes mand, Jan, undersøgt, hvordan dele
af hjemmesiden kunne lukkes, så der kun var adgang for medlemmer med password.
Anbefalingen til bestyrelsen var nu, at der ikke foretages ændringer, da det vil opleves
som unødigt besværligt for medlemmerne. Bestyrelsen bakkede op om anbefalingen.

Nye medlemmer, status, herunder økonomi. Niels har siden sidst modtaget indbetaling
fra 3 nye medlemmer og pr. 31. marts har 66 medlemmer betalt kontingent. Marianne
sender rykker ud efter liste, Niels har udarbejdet. Sædvanligvis giver dette rigtig mange
indbetalinger. Regnskabsåret er kalenderåret. Kassebeholdningen er godt 94.000 kr.
Strandfodring, status. Der har været afholdt et online orienteringsmøde om Nordkystens
fremtid. Det er tilgængeligt på nettet i 3 mdr. fra 21. april, dette nævnes i Forårsbrev. De 3
Nordkystkommuner har foreløbigt fået 20 ud af 39,1 mio. kr. i støtte, hertil kommer måske
senere yderligere statslige midler.
Hundestrand, status. Marianne og Pernille havde været til møde med Udvalgsformand
Pernille Søndergaard efter Grundejerlavets klage. Referat fra mødet lægges på
hjemmesiden og nævnes i Forårsbrev. Kommunen ville ikke standse forsøget før sæson
21, men udelukkede ikke at den endelige evaluering kunne føre til at nedlægge
hundestranden. Det er således afgørende, at der fortsat kommer individuel feedback fra
medlemmerne til kommunen, hvis man ønsker hundestranden lukket, det fremhæves i
Forårsbrevet.
Forårets aktiviteter, Sankt Hans og Vilde haver. Ang. Sankt Hans havde Niels været i
kontakt med beredskabschefen, som havde henvist til regelsæt, men i øvrigt ikke taget
stilling. Da kommunen svarer henholdende og der er usikkerhed om ansvar og
forsikringsspørgsmål, ønsker vi ikke at gå videre med initiativ. Ang. Vilde haver har
Marianne arbejdet ihærdigt med flere forskellige muligheder og der har været kontakt til
Refugiet om evt. afholdelse af arrangement der. Refugiet var meget imødekommende.
Coronaregler er dog en afgørende forhindring og usikkerhed. I mellemtiden har vi også
erfaret, at Gribskov kommune tager initiativer på området i år. Vi udskyder derfor et
selvstændigt initiativ og håber at kunne gennemføre dette i samarbejde med Karina
Demuth næste år. Det medtages i Forårsbrev, hvor vi også laver lidt “reklame” for
kommunens gode initiativ.
Forårsbrevet. Udover de emner, der er nævnt ovenfor, bringes der en opfordring til at
tage godt imod nye naboer og gøre opmærksom på SSG.
Generalforsamlingen. Marianne har kontaktet formand Bernt Frydenberg fra Smidstrup
Vandværk, dato bliver enten 10. eller 17. juli. Mere oplysning følger, når der er klarhed om
Coronaregler og muligheder for mødeafholdelse og -form.
Revisor. Nyt medlem er Lene Knudtzon, som er kasserer i Grundejerforeningen Askelund.
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet kontaktede Pernille hende, og Lene gav straks tilsagn
om, at hun gerne ville tage posten som revisor. Det er vi glade for.
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Næste møde er 5. juni kl. 14 hos Vibeke.
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