
Grundejerforeningen Grævlingehøj 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28.9.2009 kl. 19.00 

Mødedeltagere: Per, Stig, Inge, Peter, Jens Kristian, Jørgen & Marianne. 

Først velkommen til Jørgen, som vi har bedt om at deltage denne aften. 

Broen: 

Peter: Bro-delene er taget op. Peter har konstateret, at metal-delen ikke er gået videre i stykker, men at boltene 
skal strammes op. Dette sørger Peter for, før broen skal i igen til foråret. Til gengæld trænger træ-delen til 
et eftersyn. Dette ser vi på før den skal i vandet. 

Stig: Stig har møde med Henrik fra Vestervig i weekenden, omkring selve beton-molen og reparation af denne. 
Stig fremsender priser herpå, som indgår i det budget, som vi fremlægger til generalforsamlingen. 

 Høfder ser ikke for godt ud omkring Jerk. Vi må se på hvad der kan gøres. 

Per: Der var en del snak omkring generalforsamlingen, idet vi havde 2 datoer: 23.10 + 30.10. 
Generalforsamlingen bliver 23.10 kl. 19.00 i Konfirmationsstuen i Ølstykke. 

 Vejene: 

Stig: Falkevej afventer Stig fortsat pris på. Prisen skal også indgå i det budget, som vi fremlægger på 
generalforsamlingen. 

Peter/ Opslagstavlen er hjemkøbt. Stig har fået ok for opsættelse af tavlen. Når Stig har vist Peter placeringen, står 
Stig: Peter for opsætning af tavlen. 

 Stranden: 

MF: Marianne sørger for, at stranden bliver slået i løbet af oktober/november. Der er kommet rigtig meget tang 
ind, men vi afventer efterårs- og vinterstormene og ser på det til foråret.  

 Økonomi: 

Stig: Hurtigst muligt fremsender Stig pr. email budgetforslag til en 5-årig periode og fremkommer med forslag til, 
hvordan vi får råd til de påkrævede vedligeholdelsesarbejder. Heri også reparation af beton-mole, som Stig 
forsøger at få Vestervig til at tage del i, idet de jo også anvender molen. 

Stig: ”Spørgsmålstegnet” som er fællesvej med Granhøj og Vestervig, forsøger Stig fortsat at få aftale på, således 
at vi fremtidigt kommer til at betale mindre for vedligeholdelse af denne.                                                         
Stig har fået en pris på kr. 1000,-/gang for slåning fra Erland. Stykket skal slås 3 gange årligt. 

Inge: Adresselisten og udsendelse af indkaldelser har Inge styr på og sørger for rettidig udsendelse. 

 Der har været 2 døde i løbet af det seneste år: Knud Brenner, Grævlingevej 3 og Tage Sørgensen, 
Pjaltenborg. 

 Eventuelt: 

 Jens Kristian fortalte om Krejum Husvej, hvor det lyserøde hus er beordret væk pr. 1.4.2009. Dette er 
fortsat ikke sat i værk. 

 Inge fortalte, at Ryan har sat en mast op ind mod Egernvej i uge 39. 

 Mødet var hurtigt overstået, idet alle kendte deres arbejdsopgaver – og idet Stig endnu ikke havde 
modtaget uløste ender mht. priser på beton-mole og vej. Der må derfor forventes en del email-
korrespondance i løbet af den kommende tid. 

 Peter stod for et lækkert traktement og jeg siger hermed tak for en dejlig aften.  

 Marianne Frost 


