
Strandpromenade-kvartetets Grundejerlaug 

Referat af bestyrelses møde afholdt den 29 Januar 2014 hos Lars Gøtke (Udkast 23/2/14) 

Til Stede: Lars Gøtke, Finn Mortensen,Elsebeth Paikin,Manfred W Petersen,Jørgen Thanning og Gregers 

Kudsk.  Referant Gregers 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Referatet blev  godkendt uden bemærkninger: 

Økonomi: 

Elsebeth redegjorde for økonomi og årsregnskab.  Hun har stor glæde af regnskabs programmet som er 

pengene værd 

Medlemmer: 

Kim Brostrøm har meldt sig ud af lauget.  Bestyrelsen udtrykte en påskønnelse af det arbejde han har 

varetaget i forbindelse med Nordhavnsvej som vi bakker op om. Dette arbejde har haft fokus på den 

fremtidige tunnel, møde med sejklubberne om det fremtidige tunnelarbejde som forventes at strække 

sig frem til 2040.  

Som tidligere  nævnt er det ikke planen at inviterer de kommende nye beboere i ”strand” byggeriet til at 

blive medlemmer af lauget.  

Trafiksituationen og parkering: 

Den generelle trafiksituation skønnes ikke at kræve yderligere indsats. 

Forslaget om at indføre parkerings afgifter er efter bestyrelsens mening noget der bør afvises. 

Fejeordning: 

Ordningen med Snevagten  har haft en noget vanskelig start med saltning på usædvanlige tidspunkter 

uden klar årsag. Samt med nogen forsinkelse da sneen endelig faldt.  

Betaling er styret af om der er givet varsel via E-mail fra ”Snevagten”. Disse mails sendes til Elsebeth som 

også vil arrangerer betalinger af fejninger. Det er besluttet at foretage en samlet vurdering af indsatsen 

ved afslutning af sæsonen.  

Vand på vejene: 

Vand står nogle gange højt på vejene ved regn. Lars skriver til komunen og beder dem komme og se på 

problemet. Eventuelt afventes en samlet reaktion når de ”blå” rør skal tages ned. 

 



Hjemmesiden: 

Peter kontaktes om en opdatering (Er gjort efter mødet) 

 

Byggeprojektet ved stranden samt muligt salg af Slovakiets ambassade: 

Bygge projektet ved stranden  er sat i gang. Der vil være et indlæg om projektet ved 

generalforsamlingen. 

Slokvakiets Ambassade skal måske lukkes. Denne sag vil blive fulgt af bestyrelsen da der er særlige 

forhold omkring den oprindelige godkendelse til ambassadens udformning. 

E-post til og fra Kommunen: 

Lars vil undersøge om vi har behov eller krav om at have et CVR nummer af hensyn til denne 

kommunikation. 

Næste møde:   

Afholdes før generalforsamlingen den 23/3 


