
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 16.4.2009 
 
Til stede: Per, Peter, Stig, Inge, Jens Kristian og Marianne. 
 
Ikke meget var nået siden vort sidste møde grundet sygdom og brand.   
 
Referat af generalforsamlingsmødet 
Referat af generalforsamlingsmødet er ikke blevet udsendt og vi blev enige om, at det er 
for sent at udsende det nu. 
 
Kontingentregulering. 
Stig Laver overslag færdigt på vej + bådebro. På næste møde skal vi lave forslag til 
 kontingentregulering med henblik på reparation af Falkevej og bro.  
Alle Til næste møde skal vi have tænkt igennem hvordan vi stiller os i forhold til 

resten  af foreningen hvad angår tiltag osv. JK foreslog, at vi ikke fremsætter 
konkrete forslag, men afventer foreningens udspil. 

 
Stig  Checker op på prisen på ”Spørgsmålstegnet” (vejen)  
 
Store Bededag 8.5.2009: 
Per Står for indkøb af: 
 Frikadeller – 3 pk af 60 stk 
 Kartoffelsalat – 1 spand 
 2 kasser øl 
 2 kasser sodavand 
 Småkager 
 Flutes 
 
Inge Står for kaffe 
 
MF Har sorte sække, paptallerkener + bestik fra forrige år 
 
Strandgrunden i øvrigt: 
MF Tager fat i Hans Ole med henblik på at fjerne tang. Tanget lægges ved græs – 
 ind mod nabo til strandareal. 
 
Stig Indhenter priser på 3 nye bænke 
 
MF Strandudvalget skal stå for plantning af 3 nye fyrretræer til efteråret. 
 
MF Klipning af strandgrund efter behov – Erland kontaktes på tlf. 4014 7211. 
 
 
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. Kontakt Bent Knudsen på tlf. 3965 2181 eller mobil 
50586381/2061 1702 – Gitte 
 

Per forsøger at få tilskud til strandgrunden fra de andre ejerforeninger – både til 
bådebroen + vedligeholdelse af strandareal. 

Per giver samtidig 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. 
 
Fejladresser / Telefonnumre: 
Stig Mailer fejladresser til Per. Per checker op og sender korrekte adresser til Inge. 
  
Skab til Information: 
Per får lavet skab til information. Vi har fået OK fra ”Toppen” 
 
Alle Når skabet er lavet skal vi huske at indsætte kopi af generalforsamlingsmøde 2008 
 
Generalforsamling 2009: 
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 Husk forslag på vedtægtsændring fra Mogens Hansen. Endelig stilling fra 
 bestyrelsen skal også være på plads – jf. kommunens udtalelse. 
 
Stig taler med kommunen angående officielle regler for hvordan der betales. 
 
Bestyrelsesposter: 
Alle Overvejer bestyrelsesposterne for fremtiden til næste møde. 
 
Alle Næste møde er sat til 20.8.2009 kl. 19.00 hos Stig 
 
Tak for dejlig mad og en hyggelig aften. 
Marianne 
 
  


