
 

 
Beretning 2017/2018 for Drøsselbjerg Strands Grundejerforening 

 

Foreningen 

Der har fra bestyrelsen været forsøgt at starte nogle nye tiltag op. Dette har blandt andet medført at 

der kan betales via girokort eller betalingsservice. Fristen blev lidt udsat og der blev vist forståelse i 

forbindelse med denne overgang. På trods af dette var der 5 medlemmer der havde svært ved at betale, 

og som derfor blev sendt til inkasso, og hvor en også endte i fogedretten. Alle disse forhold er dog 

afklaret.  

 

Foreningen har tidligere haft bogføring liggende på en pc. For at sikre adgang til revisor, samt sikre data 

ved edb-nedbrud, og kontinuitet for fremtidige bestyrelser, er der oprettet bogføring hos Economic, som 

er en web-baseret løsning. 

 

Badebroens vedligeholdelse har lagt bestyrelsen meget på sinde. Der er forsøgt at tænke ud af boksen, 

og se om man kunne finde andre løsninger der løbende var billigere, bedre eller hvor man ikke skulle 

have broerne op om vinteren. Dette er der ikke fundet nogen bedre løsning på end den der er i dag.  

 

Foreningens hjemmeside trængte til en opdatering. Dette er sket, og samtidigt med at foreningen har 

fået en lukket Facebook-gruppe, er foreningen blevet mere digital. Brug gerne Facebook-gruppen til at 

hjælpe hinanden, og kommunikere på god og positiv vis med de andre medlemmer.  

 

Vejene har løbende fået småsten tilført. Der er forsøgt at lægge lidt mere småsten, for at undgå 

støvgener, som også har været et løbende emne. Ved ekstreme tørre forhold vil det altid støve med de 

forhold vi har nu. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil bruge penge på at sprøjte vejene med 

støvdæmpende kemikalier, da det er meget dyrt og kun hjælper i kort tid.  

 

Der har været en del problemer med vand omkring fælleshuset. Der er konstateret at drænene ikke har 

det godt. der er kommet forskellige løsningsforslag på det. Der spændte mellem kr. 26.000 til kr. 

132.000. Der er valgt den billigste løsning, da bestyrelsen ikke for nuværende kunne se merværdien i 

resten. Skulle det være tilfældet at den lille løsning ikke afhjælper problemet, kan man tage fat i det 

igen.  

 

Skt.Hans-udvalget skal igen i år have tak for deres engagement. Skulle andre have idéer til aktiviteter 

og modet til at føre dem ud i livet, hører bestyrelsen altid gerne om dette. 

 

I henhold til persondataforordningen (GDPR) skal der oplyses at de eneste data som foreningen 

opbevarer, er kontaktoplysninger, og data i forhold til brug for bogføringen. Skulle man ønske at have 

data slettet efter salg af sit sommerhus, kan kassereren kontaktes. Sletning vil ske straks herefter, 

medmindre data skal bruges i forbindelse med restancer. 

 

Andet 

Bestyrelsen er 

 

Navn Titel På valg 

Inge Ekknud Formand 2018 

Brian I. Petersen Kasserer 2019 

Frank Olsen Sekretær 2019 

Steen Wegener Næstformand 2019 

Mogens Wagner Bestyrelsesmedlem 2018 

Maria Tezlaff Suppleant 2018 

 

Mogens Wagner ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet 

forbliver uforandret, dvs. kr. 800,00 pr. hus, og med et gebyr på kr. 50,00 for dem der ikke vil eller kan 

modtage korrespondance pr. mail. Ligeledes indstilles der til uforandret honorar til formanden kr. 

4.000,00 og til kassereren kr. 8.500,00. 

 

31.05.2018 Bestyrelsen 


