
Grundejerforeningen Stenbækgården

Referat fra bestyrelsesmøde
Lørdag d. 14.5.2022 Kl. 9.00

Hos Bo, Vildrosevej 25

Til stede: Steffen, John, Bo, Bente og Lene
Referent: Bente

1. Godkendelse af referat
Referat fra 5.3.2022 godkendt.

2. Nyt fra formanden
Vi har haft et uheld med ca. vand i “graven” i skuret. John har sørget for udpumpning.
Der må være nogle ventiler der ikke er blevet rigtig sløjfet, men Forsyningen mener ikke det
er deres ansvar, da vi har overtaget som beset. Vi vil tjekke om tankene er sandfyldte.
Tinglysningen på “pumpestationen/forenings skuret” bør være på vej, da vi ikke har hørt
indvendinger efter vi har sendt det underskrevne blanket afsted.
Naturstyrelsen har været på tilsyn ifm. vores arbejde med indhegning og vand til fårene. De
mener ikke vi er berettiget til tilskuddet, da vandet burde være tættere på højen og karret
med vand burde være på 500 l. !

3. Økonomi.
Aktuelt 56.425 kr. på driftskontoen og 100.045 kr. på kystsikringen.

4. Kommunikation
Den nye facebook gruppe hedder nu “Stenbækkerne” og tæller 10 medlemmer.
Lene nævner fremover facebook gruppen i intro-materialet.

5. Veje & Dræn
Ser ok ud pt.
Bo indhenter tilbud på at få skrabet vejene fast 5 gange årligt.

6. Klimasikring
Steffen havde rundsendt det omfattende materiale der var tilgængeligt vedr. kystsikring. Det
omfatter både stormflod og forhøjelse af grundvand i forskellige scenarier, med alle parceller
tegnet ind. Vi mener materialet er så fyldestgørende at der ikke er behov for yderligere
undersøgelser.
Hele materialet lægges ud på hjemmesiden.
Reparation af stensætning skal laves, men afventer en tør periode evt. i august.

7. Affaldsordning
De opsatte skraldespandsstativer bliver brugt flittigt, og de har været proppet når Steffen har
tømt. Vi holder øje med om der er behov for yderligere et stativ, og forsøger alle at huske og
hjælpe med at tømme.



8. Fællesområdet/-faciliteter
Bente har indkøbt 2 nye fodboldnet af en kraftigere kvalitet.
Vi mangler at få 2 kubikmeter sand fra Frode, Bo rykker.

9. Nyt foreningsskur.
VVS arbejdet er blevet færdiggjort. Per der er på bro holdet er elektriker. Vi spørger om han
kan lave el arbejdet.
Der skal opsættes 2 hylder mere, og John forsøger at få fat i et par aluplader til at sætte på
væggen ved køkkenet.

10. Forskønnelse af området
Vi skal have lavet en plan for græsslåning, måske efterlyse endnu en frivillig.

11.Badebro, Mosebro (og eventuel Kajakbro).
Det er aftalt med Jens Viggo, at der gerne må komme yngre kræfter med på bro holdet, så
der en der kan tage over for Jens Viggo, som er den der styrer broarbejdet.
Bo og Max har tidligere sagt de gerne deltager.

.
12. Fælles Arrangementer – Lørdag d. 28. maj
Arbejdsdag lørdag den 28. maj. Steffen og Bente laver indkaldelse i fællesskab.
Arbejdsdagen starter kl. 9.00, og vi mødes 8.30.
Kl. 13 er der fælles frokost, Lene sørger for at købe ind til “smør selv madder” og
wienerstang til eftermiddagskaffen.
Kl.9.30 har Klintegården arrangeret oplysning om hjertestarter og orientering om
førstehjælpskursus, og dette deltager vi i.
På listen over opgaver:
Skur/køkken, opsætning af redningskrans, flytning af opslags stander, strandrydning,
maling af borde/bænke, flytte et bord/bænkesæt til højen, luge ved grillpladsen,
udskiftning af fodboldnet, bump ved skiltene .

13. 50-års jubilæumsfest.
Lene har lavet en foreløbig aftale med Østerskov forsamlingshus, hvor der kan være
90 personer. Aftalt besigtigelse søndag den 29.5. kl. 9.30.
På arbejdsdagen efterlyses deltagere til Jubilæumsudvalg.
Som optakt og markering af Jubilæumsåret vil vi afholde 2 lørdage med fælles leg på
fællesarealet. De 2 første lørdage i juli og august med mødetid kl. 10 for dem der har
lyst.
Steffen er forhindret første lørdag, men vi holder fast i dagen.
Klintegården har jubilæum samme dag som os, så kan der været lidt fælles i løbet af
dagen ?

14. Nye tiltag/projekter.
Ingen yderligere.



15. Revision af ordensreglement, velkomstpjece og vedtægter.
Ordensreglementet der er fra 3/9 - 2011, venter til næste møde.

16. Næste møde.
Lørdag den 25. juni 2022 - jubilæumsudvalg deltager.
Kommende møder:
6.8. Møde med regnskab og indkaldelse til generalforsamling.

17. Eventuelt
Vi sluttede med frokost hos Bente






