
Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 15.11.2008 
 
Til stede: Per, Peter, Stig, Marianne, Jens Kristian og Inge. 
 
Action Navn/Initialer foran viser, hvem som har opgaver vedr. punkterne. 
 
JK På referat skal der stå, at næste generalforsamling er 30.10.2009 i Ølstykke. 
 
Stig Mailer fejladresser til Per. Per checker op og sender korrekte adresser til Inge. 
 
Inge Står for udsendelse af referat. 
 
JK Vi blev enige om, at når vi udsender referat af generalforsamlingen, vedlægger   
  vi en seddel, hvor følgende står: 
 Til Indehavere af både, som ligger på G/F strandgrund: 
  
 Kontakt Bent Knudsen på tlf. 3965 2181 eller mobil 50586381 
 Såfremt du har en båd/bådvogn, som ligger på stranden. 
 
 Alle både/bådvogne skal have påsat mærkat med navn og telefonnummer – 
 ellers vil de blive fjernet fra området. 
 
MF MF tager fat i Bent Knudsen og vi får lavet lamineringsmærkater til de både, 
 som allerede nu er ”ejerplaceret”. Både uden navn fjerner vi på 
 strandrensningsdagen. 
 
MF Står for at lave skab til placering på ”Toppen” af Grævlingehøj. 
 
Stig Sørger for OK fra ejer af ”Toppen” af Grævlingehøj. 
 
MF Står for indkøb af 2 kodelåse – 1 til skab og 1 til strandgrund – med 
 Kode: 1, 2, 3 og 4.  
 
Per Generalforsamling 2009: Følgende skal stå på indkaldelse: 
 Generalforsamlingsreferat udsendes ikke mere, men kan ses: 
  - på hjemmesiden:  graevlingehoej.dk 
  - i skabet på ”Toppen” af Grævlingehøj 
  - man kan få den tilsendt ved at oplyse sin email 
 
Per Checker op på om vore telefonnumre er på hjemmesiden. 
 
 Vejene: Stig har aftalt med Kurt, at Duevænget bliver ordnet, så snart vejret 
 tillader. Reparation med knust beton. 
Stig Stig indhenter prisoverslag på reparation af broen. 
Stig Stig indhenter pris på asfaltlag på Falkevej. 
 Spørgsmålstegnet koster ca. kr. 35.000/år.  



Per Vedligeholdelse af strandgrunden skal Per prøve at få tilskud til fra de 
 andre ejerforeninger – både til bådebroen + vedligeholdelse af strandareal. 
Per Samtidig skal Per give meddelelse til de andre ejerforeninger, om at bådejere skal 
 kontakte Bent Knudsen og at alle både/bådvogne skal påføres navn + 
 telefonnummer – og at de vil blive fjernet, såfremt dette ikke opfyldes. 
 
Stig Budget: Stig laver budgetforslag up to date til næste møde. 
 
 Strandgrunden: MF har igangsat klipning incl. opsamling af græs 
 hos Hans Ole. Prisniveau ca. kr. 5000,- 
 
Alle Næste møde er sat til lørdag d. 28.3.2009 kl. 11.00 hos Marianne. 
 
Tak for dejligt morgenbrød. 
Marianne 
 
  


