
Referat af bestyrelsesmøde nr. 58 i Andelsforeningen af 21.11.2010 ”Kerteminde Sommerby”, 

torsdag den 7. oktober 2021. 

Tilstede: Flemming Bøgelund Pedersen (FP), Kai Holm (KH), René Bendtsen (RB), Dennis Beese (DB) og 

Niels Magnussen (NM). 

Følgende dagsorden blev behandlet: 

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 57  

2. Orientering fra formanden 

3. Veje/stier, trafik (Dennis) 

4. Vand/kloak, miljø. Oplæg fra Jens Albers- Gruppen (René) 

5. Fredskov/råger (Flemming/René) 

6. Økonomi (Niels) 

7. Badebro 

8. Hjemmeside/nyhedsbreve (Kai) 

9. Næste møde 

 

Ad.1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 57 blev godkendt og underskrevet. 

Ad.2. Orientering fra formanden 

KH oplyste, at han havde fået en henvendelse om, et forestående gravearbejde på Ærenprisvej, og 

entreprenøren spurgt, om det var nødvendigt at sende en orientering hver gang, der skulle igangsættes et 

arbejde. 

Der var enighed om, at dette ikke var nødvendigt, da vi altid på anden måde ville bliver bekendt med det. 

Ad 3. Veje/stier, trafik (Dennis) 

DB har fået henvendelse om at få fjernet kummerne i skoven. Kummerne fjernes. RB taler med kommunen 

om dette ved lejlighed. 

En beboer på Gyvelvej har henvendt sig med ønske om, at bevoksningen på stien fra Gyvelvej til skoven 

bliver klippet. RB oplyste, at det bliver ordnet i løbet af vinteren. 

DB oplyste, at der var henvendelser om, at mange parkerer på vejene i stedet for på egen grund. Ifølge 

lokalplanen, skal der ved huset opført efter lokalplanens vedtagelse, være 2 parkeringspladser på egen grund. 

Det henstilles, at man i videst mulig omfang parkerer på egen grund. 

DB oplyste, at enkelte bump på bl.a Solsikkevej trænger til renovering. Aftalt, at bestyrelsen den 23/10 d.a 

gennemgår alle veje, hvorefter der tages stilling til renovering af veje og bump herunder hvordan 

vedligeholdelsen skal foregå i fremtiden. Skal vi benytte ekstern entreprenør eller skal vi ansætte en 

servicemedarbejder. 

 



Ad 4. Vand/kloak, miljø. Oplæg fra Jens Albers- Gruppen (René)RB oplyste, at klimagruppen havde 

afholdt det første møde. man havde været i kontakt med Kerteminde Kommune, der har vist interesse for at 

samarbejde om mulige løsninger på de fremtidige klimaudfordringer. Gruppen har ligeledes været i kontakt 

med SDU, om muligheden for, at nogle studerende som led i deres studier, kan udarbejde et projekt for 

hvordan man kan løse de udfordringer, der forventes at komme i fremtiden med højere vandstandstand og 

kraftigere nedbør. Et sådant projekt kan udløse nogle omkostninger til bl.a rejseomkostninger for de 

studerende, kortmateriale mv.  

Der var enighed om, at gruppen kan arbejde videre, og foreningen vil efter forudgående aftale dække 

nødvendige udgifter. 

Ad 5. Fredskov/råger (Flemming/René) 

Intet aktuelt. 

Ad 6. Økonomi. 

NM oplyste, at vi følger det godkendte budget. Alle har betalt bidrag, og der er således ingen restancer. 

Ad 7. Badebro. 

Badebroen er taget op den 28/9 d.a og forventes monteret næste år omkring 1/5. 

Ad. 8. Hjemmeside. (Kai) 

KH oplyste, at han forventer at udsende et nyhedsbrev umiddelbart efter jul.  

Referat fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden og på Facebook. 

Ad 9. Næste møde. 

Næste møde afholdes den 30/11 d.a. 

 

  

 

________________________                __________________________      __________________________      

Kai Holm                  René Bendtsen     Dennis Beese    

 

 

__________________________           ___________________________ 

Flemming Bøgelund Pedersen             Niels Magnussen 


