
Referat af bestyrelsesmøde d. 9.11.2006 
 
Næste møde torsdag d. 22.2.2007 kl 18.00 hos Per. 
 
Mødedeltagere 9.11: Per, Stig, Inge og Marianne. Jens Kristian havde meldt afbud. 
 
Referat blev derfor taget af Marianne. 
 
Konstituering af bestyrelsen Ingen ændringer i forhold til tidligere. 
 
Vejene 
 
Vejudvalg 
Peter Hammer, bestyrelsessuppleant, har en teknisk baggrund og mange gode initiativer, 
så bestyrelsen blev enige om at høre Peter, om han vil deltage til møderne fremover og 
samtidig være ansvarlig for vej- og bro-udvalget. 
 
Beskæring/vejødelæggelse. 
Inge, som går meget i området, er hovedansvarlig for veje og beskæring. Hun holder øje 
med grundejere, som ødelægger veje under byggeri og eller undlader at beskære ud mod 
vejene samt  opfordrer dem til at reparere ødelæggelserne sørge for beskæring. 
 
Opslagstavle/skab. Bestyrelsen overvejer at opsætte et skab/opslagstavle til 
informationer til grundejerne i området. Dette er bla. med tanke på referater, som 
fremover ellers kun lægges på vor hjemmeside: www.graevlingehoej.dk 
 
Sidevejene 
Nesa har lovet at ordne resten af sidevejene. 
 
Asfaltvejene 
Bestyrelsen har valgt DAN-Trading som entreprenør. Colas blev fravalgt. Arbejdet 
igangsættes hurtigst muligt af Stig. 
 
Skilt med vægtgrænser 
Vi må ikke skilte med max. vægtgrænser på vejene, men vi må opsætte et 
informationsskilt, hvor vi viser hvordan området er sammensat. Informationsskiltet blev 
dog fravalgt. 
 
Krejuumhusvej er ødelagt og grundejeren har rettet henvendelse til bestyrelsen om 
reetablering. Det er blevet meddelt grundejeren, at de selv skal står for reetablering, idet 
ødelæggelsen er sket i forbindelse med deres husbyggeri. 
 
Hestemarken. 
Ingen midler = ingen tiltag. Vi opfordrer folk til at klippe og slå stien. Samtidig pointeres 
det, at det ikke er tilladt at smide træ/grene ind på hestemarken. Hestemarkens ejer 



(Vesterviggård) er ved at blive solgt. Amtets afgørelse afventes angående læskure til 
heste og overgang ved toget. 
 
Ryan – bunkerne. Vi afventer handling og svar fra kommunen. 
 
Vejskilt – Duevænget. Vi afventer handling og svar fra kommunen. 
 
Vejbredden. Folk skal beskære, således at grene ikke generer trafikken. Kommunen har 
udsendt breve herom til grundejere, som ikke overholder retningslinierne. Ved 
vejrenovering af asfaltvejene tages der dog udgangspunkt i den eksisterende vejbredde. 
 
Strandudvalg. 
Lørdag d. 25.11 bliver nogle toppe på stranden taget. Brohovedet er blevet væk i den 
sidste storm, så der opfordres til at kigge efter den ved gåture langs stranden. Høfderne 
blev diskuteret – hvad gør vi? Ingen konkret løsning. 
 
Økonomi 
Vi prøver at stramme an og spare hvor spares kan. 
 
Hjemmesiden. 
Inge mangler billede. 
Adresseliste – foretages af Stig, når tid er. 
 
Der var ikke nye tiltag under eventuelt, så mødet sluttede. 
 
Marianne Frost 


