Referat af Generalforsamling fredag d. 27.10.2016
på Ølsted Kro kl. 19.00
Velkommen til alle.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bettina Faust, som blev valgt.
Bettina konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.
2. Formandens beretning v. Marianne Frost
Der var et øjebliks stilhed for Poul Bykjær Nielsen, som er gået bort i det forløbne år.
Konstatering af at ingen nye medlemmer deltog – men at i alt var 42 medlemmer til stede.
Bestyrelsen:
I indkaldelsen til generalforsamlingen opfordres I medlemmer til at deltage aktivt i foreningen. Desværre har vi ikke hørt fra
nogen – så I må meget gerne overveje om I kan have lyst til at deltage i bestyrelsessamarbejdet.
Vejene:
Falkevej har fået OB pålagt, som skulle give den bedste løsning til vore asfaltveje, idet de giver lidt modstand om vinteren
(ikke helt glat) og samtidig har god holdbarhed.
Overgangen til Hybenvej er vi ikke helt tilfredse med, men grundet prisen, har vi valgt, at tage dette med, når
Grævlingehøjvej skal have tilsvarende lag indenfor 3-5 år.
Løsning til Krejumhusvej afventes fortsat.
Vejskilt Strandgrund:
Tanken er et skilt, hvor der står: ”Blind vej – ingen vendeplads”, som placeres på stolpen v. Hybenvej-skiltet.
Strandgrunden:
Den ny badetrappe har haft sin 1. reparation – men fungerer ellers perfekt.
Erland slår fortsat græsset på strandgrunden omkring bænke og stierne ca. 1 gang om måneden i græssets vækstsæson.
Halsnæs Kommune har tilbudt at stå for slåning og bortfjernelse af græs og vækster på strandgrunden.
Der er desværre sket nogle misforståelser, så de har ikke gjort det endnu.
Kommunen har tidligere været villige til at yde økonomisk støtte til indhegning til dyrehold, men henviser nu til
naturplejetilskud via statslige puljer - mere herom under indkomne forslag.
Aktivdagen Store Bededag:
Knap 40 var mødt op til en hyggelig dag hvor vi fik gjort strandgrunden klar til sæsonen.
Vi takker Jane og Signe for dejlig frokost.
Sankt Hans:
Et lille bål blev tændt, men grundet vejret blev fællesspisningen aflyst.

De tre G/F Grævlinehøj, Granhøj og Vestervig:
Træhøjder og rabatter er samtaleemnet. Der henvises til overordnede regler på området, hvor rabatten fra vejkant skal
være min. 1 meter bred og frihøjden 4,2 meter.
Forskønnelsen af Kregme Station:
Som alle kan se har vi fået flot beplantning langs hegnet.
Landliggersammenslutningen:
Der har netop været delegatmøde, hvor vi desværre ikke kunne deltage.
IT-forhold:
Niels har nu adgang til foreningens hjemmeside.
Beskæring af træer og hække:
Igen vil bestyrelsen opfordre til, at man hjælper hinanden med beskæring af træer og hække, således at alle har mulighed
for at få lys og måske endda udsigt. Tal med hinanden – vis hinanden hvorfor præcis denne gren/træ ønskes fjernet…
Sidst skal slåtiderne vanligvis oplyses:
Slåtider i maj, juni, juli og august: Kl. 10-12 og 16-18.
Vinterhalvåret fra 1. september til 30 april: Alle hverdage fra mandag til fredag kan man frit bruge motoriserede
redskaber.
Lørdag, søndag og helligdage kun i perioden fra 10-12 og 16-18, dog undtaget første weekend i måneden hvor det er tilladt
at bruge motoriserede redskaber hele weekenden.
Med disse ord siger jeg tak til bestyrelsen og medlemmerne for deres arbejde for foreningen i det forløbne år.
Marianne Frost 27.10.2017
Spørgsmål til Ordensreglement, hvor udkast var lidt utydeligt omkring arbejdsweekender. Det er præciseret på vedhæftede
opdaterede ordensreglement.
Spørgsmål til hvorfor der var valgt OB-lag og hvorfor det var pålagt nederst fra Hybenvej og ned mod stranden. Svar:
Overgangen til Hybenvej var problematisk og idet vandtilslutning til Grævlingehøjvej 45 lå blotlagt, skulle der laves en
løsning, som også på sigt kan holde. Der blev lavet kantsten ved Hybenvej og entreprenørerne vurderede, at løsningen
med OB-lag hele vejen ned, blev bedst på sigt, hvorfor denne løsning blev valgt. Som man kan se, er overgangen til
Hybenvej ikke god nok (flere kantsten skal sættes) men af prishensyn afventes det til Grævlingehøjvej skal have OB-lag
indenfor 3-5 år.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Årsregnskab
Årsregnskabet & 5-års budget blev gennemgået.
Spørgsmål omkring høfder: Hvad er tanken? Svar: Bestyrelsen har i sin tid sat penge af, idet vi har det fortsatte problem at
sandet hober sig op nord for molen og bliver skyllet væk syd for molen. Mange instanser er kontaktet, men indtil nu har
bestyrelsen ikke fundet en konkret løsning til at løse problematikken.
Kregme Forskønnelse: kr. 20.000,- hvad skal de bruges til? Beløbet er afsat – men skal ikke nødvendigvis bruges.

Spørgsmål omkring fremtidigt budget og om vi de næste år burde indbetale ekstra til Vejfond.
Dette spørgsmål overlades til den nye bestyrelse.
4. Godkendelse af årsregnskab og budget
Årsregnskabet blev godkendt. Det samme blev budgettet.
5. Kontingent
Kontingentet for næste år var allerede godkendt via 5-årsbudgettet, hvor vi nu er på sidste år.
6. Valg af formand (ulige årstal ifølge vedtægter) (korrektion fra indkaldelse – se vedtægter §4, stk. 5)
Som varslet ønskede Marianne at fratræde.
Bettina Faust blev valgt som ny formand.
Generalforsamlingen takkede Marianne for det store arbejde hun har lagt i foreningen som bestyrelsesmedlem og senere
som formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niels Westfall (ikke på valg)
Inge Haugsted (ikke på valg)
Keld Jepsen er villig til at modtage genvalg, men har kun begrænsede ressourcer. Keld blev genvalgt.
Signe Birkbøll – tidligere suppleant – valgt til bestyrelsen
Stig Wessberg (vor kasserer gennem mange år) modtog ikke genvalg. Tak for en kæmpe arbejdsindsats i alle de år.
Bestyrelsen skal nu konstituere sig med kasserer, næstformand og sekretær (se vedtægter §5, stk. 3)
8. Valg af suppleanter:
Michael Milting er ny suppleant.
Peter Jacobsen er ny suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ny revisor Merete Milting.
Jan Petterson modtog genvalg som revisorsuppleant.
10. Behandling af indkomne forslag
10.1. Dyr på strandarealet – så græsset holdes naturligt nede og de sjældne og sarte planter som gror på strandarealet får
mulighed for at trives.
Vi har hvert år problemer med at få slået strandarealerne i tide og problemer med at få slået hele arealet.
Marianne foreslog, at vi forsøger, at have dyrehold i perioder på stranden, således at uønsket vegetation holdes nede.
Marianne har mulighed for at få Islandske Heste til at afgræsse området.
Tanken er, at der opsættes et antal hegnsstolper (hjørnestolper) udvalgte steder.
Man kan så montere elektrisk hegn omkring en del af strandgrunden. Når dette område er afgræsset kan hegnet flyttes til et
andet område på strandgrunden.
På denne måde kan vi få afgræsset hele området uden at det hele er indhegnet på en gang.
Det er ikke sikkert hestene vil æde alle de planter vi ønsker at holde nede. Derfor blev det foreslået at geder (i tøjr) kan
være et godt supplement til hestene.
Det blev med flertal vedtaget, at vi i første omgang får dyr til at afgræsse strandgrunden i det kommende år. På næste års
generalforsamling vurderer vi om forsøget skal fortsætte.
10.2. Ordensreglement – opdatering jf. forsøgsordning i sidste år, hvor man 1. weekend i hver måned i vintermånederne
kan lave arbejdsweekender med beskæring og træfældning. Dette blev enstemmigt godkendt.
§2 omkring afbrænding af haveaffald er ændret, således at Halsnæs Kommunes regulativer følges.

11. Eventuelt
11.1. Niels fortalte om Vejopfyldningsbunke, som ligger ud for hans matrikel (Granvej 5). Tanken er, at alle kan hente
vejfyld og selv hjælpe, hvor der mangler vejfyld.
11.2. Træfælde-laug: Niels Westfall,
Niels er primus motor i et træfælde-laug som vil hjælpe grundejerne med at fælde træer.
Er et træ for stort til at Træteamet selv kan håndtere det, kan man evt. få en specialist til at klare toppen, hvorefter
Træteamet kan klare resten (billigere)
Har du lyst til at give en hånd – eller trænger til hjælp, så giv Niels besked.
11.3. Hjemmesiden: graevlingehoej.dk
Niels har overtaget siten lavet i one.com og har brug for hjælp.
Ingelis Pickering tilbød at assistere.
11.4. Kregme Station Forskønnelsesudvalg: Signe Birkbøll, Jane Møller, Anne Westfall, Lisbet Metcalf, Jørgen Anker
Jørgensen og Mette Jørgensen.
De buske som udvalget har plantet langs banehegnet tilses og luges ca. 1-2 timer hver 3. uge i sommermånederne. Nye
ideer kommer frem, mens der luges og bagefter holdes gerne en hyggestund på en terrasse eller på stranden. Har du lyst
til at deltage så tag fat i Signe.
11.5. Strandudvalg: Peter Hammer, Jane Møller og Marianne Frost
Har du lyst til at bidrage med ideer/opgaver på strandgrunden, så tag fat i én af os 3.
Generalforsamling 2018 er sat til 26.10.2017 på Ølsted Kro kl. 19.00
Rigtig god vinter
Marianne 28.10.2017

