
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 4.1.2010 kl. 18.00 
Næste møde 22.4.2010 kl. 18.00 hos Inge. 
 
Mødedeltagere: Per, Inge, Peter, Jens Kristian (JK), Mette & Marianne (MF). Stig og Jørgen havde 
meldt afbud. 
 
Veje – Peter: 

Peter: Vejene ser generelt fine ud – dog er der steder nedtrampet i rabatten grundet store vogne. Til 
gengæld er der gruset ad Grævlingehøjvej, som flere er glade for. Der tilrettes, når arbejdet i 
Skipperhuset er færdigt. 

 
 Veje fri for grene: 
JK: Parceller har modtaget brev fra kommunen, hvori der fortælles om, hvordan vejene skal holdes fri 
 for grene. JK laver et standard brev, som vi kan levere til de parceller, som ikke overholder 
MF: dette. MF sørger for at folderen sættes i skabet på toppen, når skabet er sat op. 
Jørgen: Sørger for, at skabet sættes op. 
  
 Affaldsstativer:  
 Pr. 19. april 2010 vil alle have modtaget nye affaldsstativer. De gamle er grundejerens ejendom – 

hvis nogen ønsker hjælp til at komme af med sit affaldsstativ, kontakt da 
 Per Rauhauge på tlf. 2170 7979. 

 
 Strandarealet - MF 
 MF informerede om, at kæden pt. er fjernet – men at både den og pælen kommer på plads igen. 

Der tages hensyn til arealet så vidt muligt under opbygning af Skipperhuset – og reetableres igen. 
 
 Samtidig blev bestyrelsen enige om, at i skel mod Skipperhuset, laves en lille forhøjning, hvorpå 

der plantes slåen, så overgangen bliver naturlig – men knap så høj som de store træer – tæt og så 
man på strandarealet også kan være ugenert.  

 
 Strandrensning 2010 – Grundlovsdag d. 5.6.2010 kl. 11.00. 
 Sct. Hans 2010 – lørdag d. 26.6.2010 kl. 22.00.  
JK: Jens Kristian står for nye skilte. Husk også ekstra udskrift til skabet. 
Per: Står for indkøb af magneter til skabet. 
 
 Bro, høfder og både – Per: 
 Peter modtog tilbud på reparation af broen – men det var for dyrt. Per afventer materiale + tilbud 

fra Stig. Også omkring høfder, afventer Per Stig. 
 
MF: De fleste både har nu navne på. Marianne videregiver kontaktperson hos Politiet til Per. 
Per: Per forsøger, at lave en aftale på reparation af broen før næste møde. 
 
 Referat – MF / Jens Kristian: 
JK: Marianne laver referater – men Jens Kristian har databasen og står for udsendelse til foreningens 

medlemmer. Ønskes en mail med referat – skriv da til: jkel.om@cbs.dk . 
 
 Lokalansvarlig – Inge: 
Inge: Inge står for at checke beskæring + give information om beskæring til beboerne. 
 Inge står ligeledes for opdatering af adresser. Så er der en flytning eller adresseændring, kontakt 

da Inge. 



 
 Hjemmesiden – MF + Jens Kristian.: 
 Per kom med historie om Grævlingehøj. Hvis folk har billeder eller tilføjelser, imødeses de gerne. 

Billeder af bestyrelsen er ved at være 100%. 
 
 Generalforsamling 2010 – 8.10.2010 kl. 19.00 
 
 Tak for i aften og for dejlig forplejning. Marianne Frost (MF) 


