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Formandsberetning 

Året der er gået 

Vores strandgrund er en del af et fredet område ved Mosede Fort. Vi har igennem årene arbejdet 

på ophævelse af fredningen med salg for øje. 

Strandgrunden har tidligere været en indtægtskilde, da der var campister på grunden. 

Bestyrelsen har fortsat arbejdet på evt. salg af grunden. 

De fleste opgaver har vi undersøgt selv, men måtte her i foråret have hjælp af en landinspektør, 

hvilket har medført nogle udgifter. 

Vi har d. 2. juli 2020 indsendt kommentarer og ændringsforslag til ny lokalplan for 

Greve kommune. Svaret herfra bearbejdes pt. Skulle der være en iblandt vores medlemmer med 

ekspertise og erfaring indenfor det område, må I meget gerne kontakte bestyrelsen. 

I juni 2019 fik vi renset vores 38 stk.  regnvandsbrønde af sydkystens brolægning og kloak. Firmaet 

anvendes af – og blev anbefalet af vores nabo grundejerforening. 

Det gode samarbejde med nabogrundejerforeningen fortsætter og vi er i løbende kontakt om forskellige 

emne. 

Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside, som med tiden skal være vores primære 

kommunikationsform. 

https://grundejerforeningmosedeklint.dk/ 

Meld jer gerne ind i facebookgruppen på dette link: 

https://www.facebook.com/groups/651445161865336/ 

Vi arbejder PT på at få en FB-tidslinje på hjemmesiden, så medlemmer, som ikke er på FB også kan følge 

med i hvad der foregår der. 

Der er kommet flere henvendelse til bestyrelsen vedr. parkering på vores fællesarealer. 

Vi henstiller til at man ikke parkerer på veje og vendepladser i grundejerforeningen. Dette har flere gange 

været til scene for vores snerydningsmandskab, men man skal også huske, at det skal være muligt for 

udrykningskøretøjer og andet at komme forbi. 

Det er efterhånden mange år siden, at vi har haft sociale arrangementer i grundejerforeningen. Der er 

kommet mange nye familier til, og sidder der nogen – nye som gamle, med en god ide til et arrangement, 

skal I være meget velkommen – Vi assisterer meget gerne med at lægge det op på vores hjemmesiden eller 

sende invitationer ud. 

Vi forventer at starte op på fase 2 af Vejprojektet i november 2020 – Hold jer orienteret på 

hjemmesiden og på Facebook. 

 

Med venlig hilsen 

Tanja Frey Aasted 
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