JSG bestyrelsesmøde
8. december 2016 kl. 19.00 – 19.30
Netreferat
DELTAGERE
Fra bestyrelsen:
Søren Kunst (SK), Liselotte Frederiksen (LF), Axel Bøggild (AB), Marianne Høglund (MH), Ole Høglund (OH)
Øvrige:
Claus Sørensen/revisor (CS), Jørgen Thomsbæk/revisorsuppleant (JT)

1. Valg af referent
LF
2. Referat fra sidste møde, godkendelse og underskrifter
Referater fra 29.11.2016 blev godkendt og underskrevet.
3. Opfølgning på ny konto i Danske Bank
I henhold til beslutning på bestyrelsesmøde d. 29.11.2016 skal der etableres et aftaleforhold med
Danske Bank ved overflytning af midler fra JSG. SK, MH og LF gives fuldmagt til kontoen, der kun kan
benyttes ved fremmøde af mindst to personer i banken. Der oprettes ikke betalingskort.
Aftaleforholdet aftales med Danske Bank inden jul af LF og SK.
4. Grundejerhenvendelse
JSG har modtaget en henvendelse fra en grundejer på vegne af alle grundejere på Dalvænget, der
vedligeholdes af JSG.
Grundejeren oplyser i mail af 2.12.2016, at der efter aftale med JSG skulle være lagt ny asfalt på vejen i
2012. Det blev efterfølgende udsat til 2018. Der er i mellemtiden blevet repareret med grus og skærver,
og det har ikke været tilfredsstillende. Grundejeren spørger, om tilsagnet fra JSG om ny asfaltbelægning
i 2018 vil blive udført.
AB og Sk udarbejder foreløbigt svar til grundejeren. Sagen tages op til afklaring og beslutning i mødet d.
18.01.2017.
5. Kystsikring
SK og LF orienterede fra møde i kystsikringsudvalget afholdt samme dag - d.8.12.2016.
På selve mødet blev der fremlagt en række beregninger på de spørgsmål til kystsikringen, som
gruppens medlemmer havde fremført ved sidste møde. Materialet udsendes efterfølgende til gruppens
medlemmer, så der bliver lejlighed til at gennemgå materialet grundigt.
Der blev også fremlagt et beregningsgrundlag for fordeling af udgifter til de enkelte matrikler i de tre
områder -øst, nordvest og sydvest for strandvejen. Det foreløbige oplæg skitserer en udgift i alt på
mellem 4.928 og 5.233 kr. pr. matrikel. Det er foreløbig hensigten, at den enkelte grundejer kan vælge
at betale det samlede beløb i forbindelse med etableringen af kystsikringen, men at der også vil være
muligt at betale det over f.eks. 30 år. Desuden regnes der med en kommunal udgift til de kommunale
matrikler på mellem 12,7 og 15,5 mio.kr.
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6. Eventuelt
a. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i november samt med flere andre opgaver
har bestyrelsen modtaget frivillig it-support fra Peter Brunsgaard. Det blev derfor besluttet, at MH
på bestyrelsens vegne indkøber og sender rødvin til Peter.

Godkendt af bestyrelsen

