GRUNDEJERFORENINGEN SANDAGER
Formandsberetning 2018
Så er det første år gået med en ny bestyrelse.
På vores første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:

Frits Janum
Jesper Kofoed

Kasserer:

Per Kragh

Sekretær:

Klaus Hansen

Uden portefølge:

Robert Neble Larsen

Vi besluttede samtidig at inddrage de to suppleanter i det daglige arbejde.
Steen Guttknecht
Sven Lund Rasmussen
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder incl. julemøde, hvor vores piger deltog.
Vores første opgave var at få styr på kassebeholdningen og kontingentbetaling.
Her ved årets afslutning er vi ved vejs ende, efter at Per har brugt utallige
timer.
Næste opgave var at få styr på medlemskartoteket samt mailadresser. Her har
Klaus ligeledes brugt utallige timer. Her er vi også i mål.
Grundejerforeningen har fået egen mailadresse: gfsandager@gmail.com
Det betyder, at bestyrelsen til enhver tid kan gå ind og se al korrespondance.
Her har steen vist sine evner med EDB.
Vi har vedtaget jævnligt at udsende medlemsinfo. Har PT udsendt 3 stk.
Vi er opmærksomme på at de første infoer var lidt lange.

Fremover vil vi sørge for, at de bliver lidt kortere uden dog at slække på
informationsniveauet.
For at få styr på restancer og hvilke adresser der har medlemspligt og dermed
også har betalingspligt, har vi fundet det nødvendigt at få lidt advokathjælp.
Vores græsrabatter har haft en hård vinter med mange opkørte hjørner.
Vi besluttede derfor i samråd med en entreprenør at udføre en
prøverenovering af hjørnet på Uranusvej.
I bunden af Tycho Jessens Vej har vi problemer med oversvømmelse af stien
som forbinder Plantagevej.
Her har vi i samarbejde med vores nabogrundejerforening igangsat en
undersøgelse for at finde årsagen.
Sammen med firmaet ”Kathøj” er vi i kontakt med Hedeselskabet for at finde
ud af hvor eventuelle dræn er placeret.
Når vi er på plads med det, har Helsingør Kommune lovet at tage over, da
ansvaret for vedligeholdelse af dræn pålægges den enkelte grundejer.
Vores rendesten blev fejet i foråret, ligesom vi fik revneforseglet vores veje og
stier.
Vedrørende Badebroen har vi arbejdet på at få en tydeligere adskillelse mellem
Badebro og Grundejerforening.
Alle medlemmer af Badebroen er derfor indbudt til et medlemsmøde efter
vores generalforsamling.
Tak til alle i bestyrelsen inkl. suppleanter for et engageret og konstruktivt
samarbejde med at få Grundejerforeningen op på et niveau, som vi kan være
stolte over.
24. Juni 2018
Frits Janum

