
Grundejerforeningen Stenbækgården

Referat fra bestyrelsesmøde
Søndag d. 26.6.2022 Kl. 9.00
hos Steffen, Stenbækvej 31

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

1. Godkendelse af referat
Referat fra 14.5.2022 godkendt.

2. Nyt fra formanden
Desværre er der kommet afslag fra Naturstyrelsen vedr. etablering af fårefolden. De mener
ikke vi er berettiget til tilskuddet på 20.000 kr., da vandet burde være tættere på højen og
karret med vand burde være på 500 l. Øv øv.
Steffen har klaget over afgørelsen, men det kan måske tage tid inden vi hører noget.

3. Økonomi.
Aktuel saldo 34.968 kr. på driftskontoen og 100.045 kr. på kystsikringen.
Lene har frist til regnskabet indtil 1.7., og har udlæg på samlet 10.100 kr. der skal betales.
Steffen havde 3 udlæg til fårefolden på i alt 20.242 kr.
Da fårefolden er udført i år, og jubilæet først er på næste regnskabsår, aftales det at det er
udgiften til fårefolden der betales.

Efter mødet meddeler Lene, John og Bo “at de 3 bilag på projekt etablering af fårefolden ikke
vil blive betalt af foreningens driftskonto for nærværende. I det projektet pt. beror på
formandens initiativ og ikke er forelagt medlemmerne”
Derefter besluttet at sagen skal bringes op på generalforsamlingen, hvor medlemmerne må
tage stilling til, om de 20.000 kr. kan dækkes fra driftskontoen, indtil der kommer en afklaring
på klagen, som jo i værste fald kan ende i endnu et afslag.

Med 18.000 kr. til jubilæums kontoen, bliver der et restbeløb på 6.868 kr.
Lene afleverer det færdige regnskab til godkendelse på næste møde den 6. august.

Lene fortæller desværre, at hun har besluttet ikke at genopstille som kasserer, når der er valg
til september.

9. Foreningsskuret.
Færdiggørelse af køkkenet: John har fået fat på aluplader til at sætte på væggen. Det næste
der skal ske, når der er tid ….. er etablering af sokkel til de sidste elementer ved
bagvæggen.
John siger der stadig er lidt vand i “hullet” - og synes det lugter lidt. Kan vi få det væk,
etablere lidt gennemluftning el. få proppet røret til ?



11. Badebro, Mosebro (og eventuel Kajakbro).
Steffen spurgte, om det var ved at være tid til at tænke på udskiftning af badebro. Det bør i
givet fald være fælles projekt med Klintegården, og måske kunne man begynde at spare op,
hvis der var stemning herfor.
John fortalte, at han mener der er mange år tilbage i broen, og samarbejdet med
Klintegården går fint. Det var vejrliget der bevirkede, at trappen først blev monteret lidt
senere  i år (John gjorde det sammen med Jens Viggo), og derfor har de talt om, at det
fremover måske skal være vejrudsigten der fortæller hvornår broen skal opsættes, når
brobisserne kan mødes.
Så derfor ingen planer om at drøfte ny bro lige nu.

.
12. Fælles Arrangementer
Lørdag den 2. juli har vi første dag hvor vi forsøger med fælles leg og hygge kl. 10-12.
Bente har lavet et opslag der sættes op på opslagstavlen, ved badebroen og ved
legepladsen. Sætter nyt opslag op med datoen 6. august.

13. 50-års jubilæumsfest.
Efter besigtigelsen har vi truffet aftale med Østerskov forsamlingshus, hvor der kan
være 90 personer. Vi får nøglen fredag kl. 17, så vi kan dække bord om aftenen.
Bente udfærdiger invitation der kan sendes ud om ca. 1 uge, og tilmeldingsfrist bliver
1.8.
Økonomien pr. kuvert er lidt svær at regne ud, da det afhænger af antallet af deltagere.
Lokalet koster 1.500 kr.
Kuvertpris ca.: mad på grillen 175, forret 40 (Heidi laver) dessert 25 (Bente laver) vin
50. Ca. 290 kr.
Så vi enedes om en egenbetaling på 200 kr. pr. person. Hvis man tilmelder mere end 2
personer pr. parcel bliver prisen for ekstra personer 300 kr.

Idèer til festen: Amerikansk lotteri. Bente laver et “lille skriv” vi kan have med på tur
rundt til lokale butikker. John tager Humble, Steffen og Bente Bagenkop mm.
Bente vil gerne skrive festsang, men skal have hjælp til input. Lene sender 40 års
jubilæums skriv til Bente.

Klintegården har jubilæum samme dag som os, så kan der været lidt fælles i løbet af
dagen ?

16. Næste møde.
Lørdag den 6.8. kl. 13.00 hos Lene, med regnskab, budget og indkaldelse til
generalforsamling.

17. Eventuelt
Vi drøftede kun punkter hvor der var noget aktuelt.




