
Referat fra bestyrelsesmøde d. 5/5 2014 

Konstituering af bestyrelsen: 

 

Formand - Finn Bjarne Jensen 

Næstformand - Lars Bæck 

Kassere - Carsten Jensen 

Sekretær - Helle Dam Jensen 

 

Overdragelse af kassere jobbet: Carsten og Kai mødes mandag, den 12. maj hos Kai og her vil Kai overdrage 

kassere jobbet til Carsten. Carsten og Finn Bjarne skal kunne hæve på bankkontoen - Kai og Carsten aftaler møde 

med Spar Nord.Kai snakker også med Nem-ID. Kai laver aftalen med Spar Nord. 

 

Opkrævningen for medlemsskab i år: Der vil blive sendt rykker ud til de medlemmer der ikke har betalt - der 

pålægges et rykkergebyr på kr. 50. 

 

Bredbånd Nord: Der er ikke nyt. Helle Aaen har lavet et udkast til brev. Bestyrelsen ser brevet inden udsendelse - 

det vil blive udsendt med en stemmeseddel. 

 

Stien til Stranden ved Krøgen, hvor toiletbygning står, er væk og trappen ved Møjen er også ødelagt. Kai tager 

kontakt til Anders Dalmark, Teknisk Forvaltning og spørger om kommunen etablerer ny nedgang til Stranden ved 

Krøgen og reparerer trappen ved Møjen. 

 

Rensning af grøfter og udløb og veje, det er Bangsminde – Jørgen, som skal kontaktes. Kai kontakter Jørgen og 

tager med "rundt på tur". 

 

Der er 2 udløb: Havstokken og Kippen, som grundejerforeningen står for. 

 

Toiletbygning på Brattenvej v/købmand. Det er ikke grundejerforeningen der står for den. Det er Frederikshavn 

Kommune. 

 

Veje: Carsten overvejer at lave en facebook gruppe, hvor man som grundejer kan melde ind om bl.a. vejene. 

Kai kører med Bangsminde (Jørgen) og aftaler hvor der skal fyldes i huller og ligges ekstra grus i små stakke til 

løbende reparation af vejene. 

 

Grøfter: Samtidig med vejene. 

 

Hundeposer: Vi tømmer ikke skraldespande, det er en kommunal opgave. 

På Knivholtvej ligger Teknisk forvaltning og her kan afhentes hundeposer - 3.000 forår og 3.000 om efterår. Kai 

kontakter Teknisk Forvaltning. Grundejerforeningen vil ikke betale for hundeposerne. Kai undersøger om vi 

fortsat kan få poserne gratis. Grundejerforeningen har bekostet opsættelse af stativer med poserne (stolpe - beslag) 

ikke skraldespandene.  Stativer står: 

Brattenvej ved nedgang til strand 

Havstokken 

Møjen 

Klitmarken 



Rugholm Å 

Toiletbygningen v/Krøgen 

Toiletbygningen på Brattenvej ? 

 

Carsten overvejer at oprette en facebook gruppe hvor grundejere kan melde ind med spørgsmål m.m. 

 

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra en lodsejer - må der ligge "ris" i skel ? - det er lovligt ifølge 

kommunen, da det formulder. 

 

Folder: 

SAL Tryk laver den. 

Vi skal snakke med alle annoncører - fordeling er sket. 

Omdeling af folder - hvis nogle børn vil omdele kan de tjene kr. 1.000. 

Der skal trykkes 800 eksemplarer. 

Referat fra generalforsamling trykkes evt. hos SAL 

Folder skal være klar fredag før pinsen den 6. juni 2014 til omdeling. 

Vi samler op (annoncører) og sender til Carsten, som giver SAL endelig besked. Carsten hører hvornår deadline 

er m.h.t. annoncerne til SAL. Deadline er den 26. maj 2014. 

Carsten finder nogle personer til at omdele folderen. 

Sidste år kostede folder kr. 11.875 og der var en indtægt fra sponsorer på kr. 29.000. 

 

Klistermærke til grundejernes skraldespande ("hundeposer må gerne smides her") - hjemmesiden "hold danmark 

ren". Finn Bjarne undersøger om vi kan få tilsendt nogle og i så fald vil de blive udsendt sammen med folder og 

referat. 

 

Lodsejere som ikke er medlem af grundejerforeningen: Det koster fremover kr. 600,00 for vedligeholdelse af veje 

og grøfter i området, der vil blive sendt en særskilt opkrævning til den enkelte lodsejer fra grundejerforeningen. 

 

Referent 

Helle Dam Jensen 
 


