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Bestyrelsesmøde afholdt søndag d. 1. marts 2020 deltagere: Kurt, Peter, Ida, Poul og Marianne. 

 
 

Ad 1 godkendelse af referat 
Ingen bemærkninger til referatet. 

 
Ad 2 gennemgang af tilbud på asfaltering 
 
A. Revideret oplæg fra COLAS blev gennemgået 

Asfaltering af Kastorvej 9 A og B indgår i entreprisen. Hvis grundejer på Strandhøjgård ønsker asfaltering af 
forlængelsen op til gården, kan kontakt til Colas formidles. 

Grusbelægning - formål, forventede fordele ved grusbelægning i rabatten (30 cm bredde) og omfanget og 
behov for grusbelægning blev drøftet (udvalgte områder kontra alle veje). Kurt afklarer tvivlspørgsmål med 
COLAS. 

Tykkelsen af asfaltering i oplægget blev drøftet. Det fremsendte tilbud er baseret på en på 5 cm. 
Bestyrelsen anbefaler, at der differentieres i slidlag mellem biveje og hovedveje. Nyt tilbud indhentes med 
en differentieret slidlag på henholdsvis 4 og 5 cm. 

B. Bank finansiering eller ekstraordinær opkrævning? 
 

Tre mulige forslag fremlægges til endelig beslutning på generalforsamlingen. 
Der tages kontakt til advokat for at afklare, om nuværende vedtægter muliggør optagelse af fælleslån. 

 
C. Beskæring af grene på veje og rodskæring. 
 

Tilbud modtaget fra Vejby Anlægsgartneri ApS. Tilbud fremlægges som del af det samlede oplæg om ny 
vejbelægning på generalforsamlingen. 
 

Ad punkt 3. Stier fra veje til vores friareal, indhentet tilbud på udlægning af  

Flis 
 

Der er indhentet tilbud på udlægning af flis på 11.000 kr. excl. moms på 13 stier Pga. mudder og vand. Der 
er enig op at igangsætte opgaven hurtigst muligt. 

 
 

Ad punkt 4. Drænet på Mælkevejen 
 
Kurt har været i dialog med Gribskov Kommune om dræn på Mælkevejen.  
Der er en vis usikkerhed om, hvor drænet løber. Sagen tages op på et senere  
tidspunkt.  
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Ad punkt 5 Foreningens økonomi 
Udkast til endeligt regnskab 2019 blev gennemgået.  
 
Regnskab 2020 pr. 27/2 blev gennemgået. 

 
Ad punkt 6 - ændring af vedtægter 
Se punkt 2 b. 
 

Ad punkt 7 - forberedelse af generalforsamlingen. 
Punktet udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. Marts kl. 9.30 hos Peter, hvor endeligt tilbud fra 
COLAS også gennemgås. 

 
Ad 8 Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
God søndag 
 
Referent Marianne Ingeholm 
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