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Referat fra bestyrelsesmøde 5. januar 2022 

1. Godkendelse af dagsorden 

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. 

• Beskæring af træer og buske nede ved vandet? 

Tamer kontakter Strandparken igen for at få en dialog om beskæring af området. Andras 
deltager gerne et eventuelt møde herom. 

2. Fastlæggelse af generalforsamling, regnskab 2021, budget 2023, beretning. 

Tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen blev drøftet. Medio februar 
bliver det besluttet, om vi ikke kan holde mødet i månedsskiftet marts/april. Michael 
påpegede, at der er en del af medlemmerne, som ikke deltager i 
generalforsamlingen, hvilket også over tid vil gøre det endnu mere vanskeligt at 
opretholde er vist sammenhold i foreningen. Derfor blev det besluttet, at fx når 
datoen for generalforsamlingen er er på plads, så vil bestyrelsen uddele invitationen 
personligt ved fysisk uddeling for at få også de medlemmer i tale, som normalt ikke 
deltager, med henblik på at øge deltagerantallet til den kommende forsamling. 

Michael gennemgik regnskabet for 2021 og budgettet for 2023, som begge blev 
drøftet og herefter godkendt. 

Tamer oplyste, at han er ved at udarbejde formandens beretning for 2021. 

Michael, Martin og Glenn er på valg. Medmindre vi inden generalforsamling finde en 
afløser for Michael, så er alle tre indstillet på genvalg. 

Michael hører Ole B., om han kan give status for udbygningen af Lynetteholmen. 

3. Opkrævning af kontingent for 2023, 400 kr. 

På baggrund af gennemgangen af regnskabet og budgettet blev det besluttet at fastholde 
størrelsen af kontingentet til 400 kr. årligt. 

4. Forstranden, vedligeholdelse grus rabatterne m.m.  
 
Der var ikke særlige bemærkninger til dette. 
 
 
 



5. Vejene, vedligeholdelsesstatus 

Punktet blev drøftet. Der var ikke viden om større problemer med vejene. 

6. Vallensbæk kommune m.m. 

• Dialogmøde i Vallensbæk kommune 29. september 2021 

Tamer orienterede om mødet, som han deltog i sammen med Glenn, hvor 
Kommunen oplyste om forskellige projekter i kommunen. 

• Strandparken, borgermøde afholdt digital den 9. maj 2021 

Tamer orienterede om mødet. Et link til referatet fra mødet kan findes her: Referatet 

7. Vejfest 

Bestyrelsen vil tilslutte sig, at der holdes vejfest og vil gerne støtte eventuelle initiativtagere. 

8. Fastelavn 2022 (27/2) 

Vi forventer, at fastelavn holdes i år, for der er allerede købt tønder til det planlagte 
arrangement sidste år, som blev aflyst. 
 

9. Er der set rotter? 

Der var ikke viden om rotter. 

10. Indbrud? 

Der er ikke indrapporteret indbrud i 2021. 

11. Ejendomme til salg/solgt? 

Der er ikke handlet ejendomme i 2021. 

12. Eventuelt 

 
 

http://strandparken-kbh.dk/wp-content/uploads/2021/10/opfoelgningsliste-fra-digitalt-borgermoede-2021-1.pdf

