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Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 30. april 2011 i Vejby forsamlingshus 

Fremmødte: Kurt Kristensen (KK), Kastorvej 13, Max Döbeli (MD), Vestenvej 1, Poul Bach Sørensen 
(PBS), Kastorvej 12, Harald Hartvig Jepsen (HJ), Grønningen 10. Suppleanter: Bjarne A. Bang (BB), 
Vangegærdet 18, Ida Rasmussen (IR), Grønningen 3. 

Formanden bød ny suppleant Ida Rasmussen (ida.rasmussen@ermelund.dk, telefon 39 65 82 62) 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Fordeling af arbejdsområder 
3. Udsendelse af referat og varsling om grenafhentning 
4. Deltagelse i borgermøde om sandfodring 
5. Evt., herunder dato for næste møde 

 

Ad 1. Bestyrelsen konstituerede sig for sæsonen 2011-2012 med følgende sammensætning: 

Formand:   Harald Hartvig Jepsen, Grønningen 10 
Næstformand: Kurt Kristensen, Kastorvej 13 
Kasserer:  Max Döbeli, Vestenvej 1 
 
HJ sørger for opdatering af hjemmesiden når referat fra generalforsamling foreligger til udsendelse. 

Ad 2. Fordeling af arbejdsområder 

HJ. Korrespondance med Gribskov kommune, veje og beplantning, græsslåning, hjemmeside  
KK: Dræn, Landliggersammenslutningen 
MD: Regninger, opkrævning af kontingent, opdatering af adresselister, veje og beplantning 
Poul: Grenafhentning 
Alle: Referat, udsendelse af breve, besigtigelser i området, deltagelse i eksterne møder. 

Ad 3 Udsendelse af referat fra generalforsamlingen 

PBS skriver referat og sender til resten af bestyrelsen til kommentar 

MD udsender referat elektronisk og meddeler Kurt hvor mange der skal have det tilsendt med 
almindelig post. 

KK sørger for kopiering og udsendelse og beder om fornødent bestyrelsens øvrige medlemmer om at 
bistå hermed. Tidspunkt for grenafhentning i foråret og efteråret (Poul følger op) skal fremgå. 
 
Ad 4 Borgermøde om sandfodring 

IR deltager i Gilleleje (fredag 13. maj 16-18) og Max og Bjarne i Helsinge (14. maj 10-12). 

Ad 5 

MD opdaterer og rundsender adresseliste til bestyrelsens medlemmer. 

PBS taler med hunde- og grundejer Kastorvej 10 efter klager over larm fra hunde. 

HJ kontakter Gf. Vejby Strand om badebro (børnegelænder, trappe også til venstre, opsætningstidspkt.) 

HJ færdiggør brev til Grundejer på Brantebjerg 7 med krav om genplantning af egetræer, beplantning i 
skel mod nabo og fjernelse af brændestabler fra beplantningen og fællesarealer. 
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KK og MD udarbejder forslag til opsætning af opslagskasse med plasticglas (placering/udformning) til 
brug for informationer til medlemmerne. 

KK kontakter Helsinge Kloakservice mhp. check af gennemløb ved drænbrønd ud for Rågevangsvej, så 
det kan udelukkes at der er dannet prop på vores del af strækningen. Anslået pris 2.000 ekskl. moms. 
Bestyrelsen bevilgede beløbet. KK rykker Gribskov Kommune for nyt i sagen om overløb fra drænet. 

HJ kontakter Leslie om forslag til udtrædelsesgave. 

MD kontakter Mikkel Christensen og bestiller græsslåning på fællesarealer til medio juli. 

Bestyrelsen foretager rundgang med besigtigelse af området onsdag den 4. maj kl. 10. Der satses på at 
nå området ved Mælkevejen og særligt beskaffenheden af asfalten på Kastorvej skal vurderes. Man 
mødes hos næstformanden. 

Næste møde afholdes lørdag d. 2. juli 2011 hos formanden på adressen Grønningen 2. Dagsorden 
udsendes inden mødet.  
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