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DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (26/07-2019). 
1) Godkendt 

2. Evaluering af GF den 26/7-2019 
1) Fungerede godt. 
2) Positivt at Udvalgsformanden deltog i hele GF. 
3) Enighed om at indholdet var godt – og i relation til de udpegede punkter følger vi op 

og holder kommunen op på dette. 
3. Indkomne emner og generel orientering siden sidst. 

1) Oplysning fra Kirsten Bæk vedr. manglende rengøring og tilsyn med det offentlige to-
ilet. Hvem fører tilsyn, rengøre og vedligeholder? Grundejerforeningen kontakter 
udvalgsformanden – John Christensen. Peter tager kontakt. 

4. Økonomi 
1) Foreningssystem ”ForeningsLet” – driftssituation samt udsendelse af kontingent 

i. Input af cpr-nr. til Nem-id fra alle, afleveret til Arne. 
ii. Systemet i gang med opsætning efter bl.a. vores cpr-nr. input.  

iii. Deadline kendes ikke – men snarest – da vi således sender vores opkrævnin-
ger ud hurtigst muligt. 

2) Medlems- og indbetalingsstatus til dato 
i. Faktura til kommunen på andel af strandrensning ikke betalt. Bjarne rykker 

kommunen. 
5. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2019/2020 

1) Handicap adgang til stranden. Status fra GF og videre action 
i. Via Peters kontakt angående pkt. 3.1, spørges indtil et kommende møde des-

angående. 
ii. Via dagsorden til møde i Teknisk udvalg i RSKS skulle adgangen på møde 

medio august.  
2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. Status fra GF og videre action 

i. Peter viderebringer også dette med henblik på at drøfte ved kommende møde 
med kommunen. 

3) Strandrensning 5/6-2020 
i. Fastholdes som tidligere. 

4) Fastlæggelse af GF til fredag den 31/7-2020 
i. Beslutning om tidspunkt foretaget og afholdelse den sidste fredag i juli 2020. 



5) Status nøgleskab 
i. Bjarne tjekker om han har nøgle til skabet.  

ii. Fremadrettet sætter Peter fremtidige dokumenter i skabet. 
6) Andre emner 

i. Kloakering i området 
1. Materiale fra RKSK modtaget, vedr. spuling og vedligeholdelse af 

kloaksystemet. Grundejere får direkte besked fra RKSK. 
2. Bestyrelsen udsender med referatet modtaget materiale til orientering. 

ii. Webcam på sømærket 
1. Alle tilladelser er indhentet. 
2. Økonomien undersøges pt. 

6. Næste møde 
1) Aftales senere, når der er konkret status på økonomi/ForeningLet og mødeafholdelse 

med Kommunen. 
7. Eventuelt 

1) Intet 
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