
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 20.8.2009 
 
Til stede: Per, Peter, Stig, Inge, Jens Kristian og Marianne. 
 
Broen: (”Spørgsmålstegnet) 

Per    forsøger at få et møde med Henrik Stielau fra Vestervig og Ib Thyge Christensen fra    
Granhøj angående både bro og vejdelen ”Spørgsmålstegnet”.  Pt. Betaler Grævlingehøj  
62%, Vestervig 27% og Granhøj 11% af ”spørgsmålstegnet”.  
 
Erland skal have 1000 + moms/gang for slåning af ”Spørgsmålstegnet” og det er en 
billigere løsning af den nuværende, som dog er aftalt af Granhøj med 3.part. Også derfor 
er det vigtigt, at vi får et møde etableret, så vi kan få ændret denne aftale. 
 
Idet de andre foreninger også benytter stranden, mener vi, at de også burde deltage i 
Brodelen. 
 
Når der er lavet en aftale med Granhøj og Vestervig, så undersøger vi nærmere. Ideen er, 
at der bores huller og puttes beton i, for at sikre broen.  
 

Peter Trappen til broen er ved at gå løs i højre side. Peter kigger nærmere herpå. 
 

Inge  står for, hvornår broen skal op og sørger for at samle folk til optagning. 
 

Vejene: 
Vejene er rimelig flotte. Fortsat har vi Falkevej, hvor græsset kommer op igennem 
asfalten. Igen på dette års bestyrelsesmøde vil vi pointere dette. 

 
 Opslagstavle: 
Stig har aftalt at mødes med ejeren af ”Toppen” for at placere opslagstavlen.  
Peter står herefter for det praktiske i at få den sat op. 
 
 Stranden: 

Den gamle bænk fjernes ved næste strandrensning. 
 
 Bådene: 
 Der er nu navne på de fleste. Pierre har bortgivet sin, så den burde snart være væk. 
 Der har været et indlæg i Fr.værk Avis om fjernelse af både m.v. 
Per På indkaldelse til generalforsamling skal stå, at bådene fjernes. Også de andre foreninger 

skal have dette at vide. Efter generalforsamlingen kontaktes politi og evt. vognmand. 
 
 Økonomi: 
 Stig laver nyt 5-årigs budget m. henblik på veje. Ved næste møde beslutter vi derefter vort 

oplæg til kontingent for næste år. Nyt kontingent noteres ligeledes i indkaldelse til 
generalforsamling. 

 Udspil: Generelt kontingent + vejfond. 
 



 Adresseliste: 
Inge  står for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling omkring 1.10. 
 
Per: Generalforsamling. Vi foreslår 1 ekstra suppleant 
 
 Vi talte om, at uddelegere faste opgaver til bestyrelsesmedlemmerne, så vi fremover får 

hvert vort ansvarsområde. Således er fordelingen pt: 
 Inge: Lokal ambassadør, adresse- og skilteansvarlig 
 Stig: Kasser samt kontakt v. 3. part. 
 MF: Referent og strandansvarlig 
 Peter: Veje 
 Jens Kristian + Per: Både, bro og høfder, formand og kontakt v. 3.part 
  
 Vedtægtsændring: Indkommet forslag.  
 I bestyrelsen blev vi enige om, igen at overveje vor holdning til forslaget om 

vedtægtsændring omkring betaling per familie i stedet for per matrikel.  
 
Alle Næste møde er sat til 28.9.2009 kl. 19.00 hos Peter 

 
Tak for dejlig mad og en hyggelig aften. 
Marianne 
 
  


