
Referat bestyrelsesmøde tirsdag, den 16. februar 2016 
 

Generalforsamling er tirsdag, den 22. marts 2016 kl. 19.00 – bestyrelsen møder kl. 18.00. 

 

Bump på Bratten vej – Lars Møller Frederikshavn Kommune oplyser, at det er trafiksikkerhedsudvalget som 

skal kigge på dette – vi har endnu ikke hørt noget – Finn Bjarne rykker kommunen. 

 

Redningskranse på stranden – Finn Bjarne spørger kommunen om mulighed for opsætning af disse – der 

kommer badebro i år og kunne være et argument for redningskranse. 

 

Forslag om projekt for forbedring af afløbsledningen for delområde 6 indsendt af grundejer – grundejere 

opfordres generelt til at meddele bestyrelsen,  hvis udløb er sandet til – så iværksættes udbedring. 

 

Valg til generalforsamling - på valg er Finn Bjarne og Jesper Andersen. 

 

Lokale til generalforsamlingen er booket i Strandby Borger og Kulturhus. 

 

2 hjælpere til generalforsamlingen – Carsten sørger for dette. 

 

Forslag til dirigent til generalforsamlingen er  Jens A – Finn Bjarne spørger Jens A. 

 

Der skal bestilles  300 stk. smørrebrød – Carsten finder leverandør og bestiller. 

 

Finn Bjarne laver indkaldelsen til generalforsamlingen – sendes til bestyrelsen til godkendelse og 

indkaldelsen opslås på facebook og sendes på mail til grundejerne og opsættes på opslagstavlen ved 

købmanden. 

 

Udgifter i 2016 på nuværende tidspunkt for oprensning af grøfter er ca. kr. 30.000. 

 

Skraldespand stativer 1 stk. på legeplads og 2 stk. ved købmanden - Glade venner af Bratten har opsat 

disse og skal sørge for tømning af disse – Carsten tager kontakt til Glade venner af Bratten og undersøger 

hvem der foretager tømningen. 

 

Renovering af vejene  – fremover skal 3 entreprenører spørges – Jesper laver en teknisk beskrivelse af 

arbejdet med vejene og sender beskrivelsen til 3 entreprenører. 

 

Carsten sender regnskab 2015 til bestyrelsen. 

 

Jesper laver oplæg til sommerhusudlejer firmaerne om evt. et tilskud for hver udlejning der gennemføres 

af bureauerne. 

 

Skiltning i Bratten – Carsten tager kontakt til Hans Andersen. Skiltet skal bl.a. stå ved Foldenvej/Brattenvej. 

 

Referent Helle Dam Jensen 

 

 

 

 

 

 

 


