Smidstrup Strand Grundejerlav

Stiftet 1936

www.smidstrupstrand.dk
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 14. august 2021 hos Marianne
Deltagere: Marianne, Niels, Leif, Vibeke, Jens, Ida og Pernille (referent)
Konstituering af bestyrelsen. Marianne modtog genvalg som formand og Pernille som
næstformand. Pernille fortsætter desuden med at skrive mødereferater. Niels fortsætter
som kasserer. Vibeke fortsætter som alm. bestyrelsesmedlem. Leif meddelte, at det er
hans sidste år i bestyrelsen og at han ikke ønsker at fortsætte som webmaster. Jens blev
spurgt, om han ville overtage webmaster posten. Jens ønskede betænkningstid, dvs.
spørgsmålet tages op igen senere, når han har haft mulighed for at sætte sig ind i opgaven. Ida ønskede at være “2. suppleant”.
Meddelelser fra formand og næstformand. Marianne orienterede om, at vi ikke har fået
nogen tilbagemelding fra hverken politi eller kommune på vores henvendelse om trafikforholdene ved Coop 365 og at hun vil rykke for svar. Pernille fortalte om nye ubehagelige
oplevelser ved hundestranden og om, at hun havde sendt en ny klage til kommunen. Pernille følger op på sagen i kommunen. Der foreligger endnu ikke tidsplan for endelig evaluering af eller politisk stillingtagen til hundestranden.
Meddelelser fra kassereren. Niels orienterede om, at der er opsat en stolpe midt på vejen, hvor Sognevej bliver til en smal sti ned mod stranden. Baggrunden er, at der har været en hændelse, hvor en bilist fortsatte ned ad vejen/stien indtil bilen sad fast. Da det
ikke var muligt at bakke op af den stejle strækning, måtte Falck trække bilen op. Det er
fortsat muligt at komme forbi med barnevogn, på cykel, etc. Det er ejeren af den private
vej, der har opsat stolpen. Niels kunne i øvrigt berette, at kassebeholdningen nu er godt
100.000 kr., dog forfalder betaling for hjemmesiden snart.
Ipad problemet. Som det blev nævnt på Generalforsamlingen, har vi konstateret, at der
er problemer med at åbne filer ud over side 1 på vores hjemmeside for iPad-brugere.
Jens og Leif har forsøgt at dykke dybere ned i problemet og konsulteret one.com i sagen
- hidtil uden held. På mødet fandt vi dog frem til, at det handler om “spejlingen” af hjemmesiden fra leiftest.dk (som virker) til smidstrupstrand.dk (som ikke virker). Dermed er vi
forhåbentligt tættere på en løsning. Jens går nu videre med sagen til One.com.
Planlægning af det kommende års aktiviteter. Vi drøftede de aktiviteter vedr. vilde haver mv., som vi på grund af Corona havde måttet opgive og som der på Generalforsamlingen havde været opbakning til. Vi blev enige om, at der sagtens kunne være flere aktiviteter. Temaerne er årstidsafhængige og det er derfor en god idé allerede nu at få dem i
kalenderen hos både oplægsholdere og os selv, så det kan meldes ud til medlemmerne i
tide. Vi blev enige om at bruge nogle af vores mange penge på disse aktiviteter. Vi fastholder også vores beslutning om tilmelding og symbolsk betaling på 50 kr. Marianne tager kontakt til Karina Demuth.
Eventuelt. Onefiber holder informationsmøde om fibernet i Smidstrup ved Kysthusene,
Tinkerup Strandvej 8a den 21. og 22. august kl 10.30-11.30 samt 29. august kl 15-16. Der
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er tilmelding senest 2 dage før på tilmelding@globalconnect.dk. (se Ugeposten). Onefiber har desuden lige nu en informationsstand uden for Coop365. Onefiber graver pt i området og tilbyder nogle steder fiberinstallation til 0 kr. i kampagneperioden. Herefter skal
man dog inden 60 dage vælge et internetabonnement hos en af de udbydere, Onefiber
samarbejder med, det er pt. Telenor, Kviknet, Fastspeed og Wizer (der kommer løbende
flere til).
Næste møde: Lørdag den 9. okt. kl. 14 hos Marianne.
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