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Referat af bestyrelsesmøde 26.4.2019 

Til stede: Karoline Lynggaard (KL), Frede Frandsen (FF) , Ditlev Bluhme (DB), Carsten Olsen (CO) og Else 

Marie Møller 

Afbud: Hans Ole Malfeld (HOM) og Erik Prip Nielsen (EPN) 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat  

Referat fra bestyrelsesmøde 29.3.2019 underskrevet og dermed godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Bænke: 

 Bænke i klitterne trænger til reparation, - kommunen er orienteret, da de står på deres 

område. 

 Bænke på Lyngvej og Pilevej er nu fjernet. Desuden undersøger KL, hvad det vil koste, at få 

lavet en bænk af de fjernede egetræer og få den opstillet ud mod Heden ved Egevej. 

 E-boks: KL arbejder på, at få vores e-boks til at virke, - så den bliver læst 

 Info-møde fra Visit Danmark: Ingen deltager 

 Lapning af huller i vejene: Udvalget gennemgår samtlige veje snareste muligt – FF står for 

indkaldelse 

 Reklameskilt ved billardklubben: Det undersøges om det er en lovlig opsat reklame. 

 

3. Orientering om arbejdet ifm. lokalplan 083-707, mobilmast Kystvej 5 

Kl orienterede om arbejdet. Kommunen har trukket deres repræsentant fra rådgivergruppen pga. 

arbejdspres. Gruppen arbejder fortsat på at undersøge alternative muligheder, der tilgodeser 

tilsvarende datadækning som den store mast, - men endnu er ingen brugbare løsninger fundet. 

Desuden arbejdes der på at etablere en work-shop med forskellige interessenter ex. 

erhvervstyrelsen og energistyrelsen og KL mv.  

MTU har besluttet, at sagen først skal behandles igen på møde i september, så udvalget har tid til 

at finde alternative løsninger. 

 

4. Budget 2020 

De store takter i budgettet godkendt. Budgettet indenfor grønne områder/grøfter opdeles, således 

at kontrakt til vedligehold står for sig og øvrig vedligehold/fornyelser har eget budget. KL tilretter. 

  

5. Generalforsamling 2019 – og arbejdsgange herfor 

En vedtægtsændring kræver 2/3 flertal og mindst 1/6 af medlemmers stemmeafgivelse (111) for 

vedtagelse, - ellers kræves ekstraordinær generalforsamling. For at undgå to datoer for 

generalforsamling indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af 

den ordinære, således at vedtægtsændring kan foretages. 



KL udsender forslag til indkaldelse og invitation til jubilæum til bestyrelsens godkendelse. Pga de 

fysiske rammer afholdes årets generalforsamling og jubilæum på Kystvejens Konferencecenter. 

6.  Eventuelt 

Næste møde er pakkemøde og afholdes 10.5.kl. 14.  

 

 

Referent: Else Marie Møller 

 

 

______________________              _______________________         _______________________ 

     Karoline Lynggaard                                Frede Frandsen                                 Ditlev Bluhme 

 

________________________ 

       Else Marie Møller 


