
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 22.4.2010 kl. 18.00 
Næste møde d. 19.8.2010 kl. 18.00 hos Marianne. 
 
Mødedeltagere: Per, Inge, Peter, Jens Kristian (JK), Jørgen, Stig & Marianne (MF).  
 
Veje – Peter: 

Peter: Vejene ser generelt fine ud – der mangler måske lidt grus på enkelte grusveje – men generelt har 
de klaret vinteren godt – trods megen frost. Angående Falkevej ser vi an til generalforsamlingen. Vi 
afventer til efteråret med opfyldning på grusvejene.  

MF: Får Thomas til at kigge på vejsiderne ned af Grævlingehøjvej – så både asfalt og grus bærer – gerne 
1 cm mere grus end asfalt. 

 
 Veje fri for grene / skab: 
Jørgen: Sørger stadig for, at skabet sættes op. Vejret har drillet lidt.  
Per: Står for indkøb af magneter til skabet. 
MF: sørger for at folderen + standard brevet sættes i skabet på toppen, når skabet er sat op. 
 
Inge: Sørger for at sætte skilte op både ved ”Toppen” og ”?” omkring Strand Rensning 5.6 og Sct. Hans 

26.6 + i skab – når skabet kommer op.  
  
 Affaldsstativer:  
Alle: De gamle affaldsstativer er grundejerens ejendom – hvis nogen ønsker hjælp til at komme af med 

sit affaldsstativ, kontakt da Per Raahauge på tlf. 2170 7979. 
 
 Strandarealet - MF 
 MF orienterede om, at der desværre er kørt lidt på strandarealet – men at hun via en ekstra kæde 

vil forsøge, at holde uvedkommende væk fra strandarealet. Samtidig fik hun ok for at der evt. 
parkeres lige uden for træer v. Skipperhuset – så længe der tages hensyn og så vidt muligt uden at 
genere andre. Selvfølgelig reetableres der bagefter. Marianne beklagede postyret og at det tager 
tid.  

 
Peter, Jørgen + MF: Står for at få bro-hoved på – vi forsøger lørdag. 
  
MF: Står for Strandrensning 2010 – Grundlovsdag d. 5.6.2010 kl. 11.00. 
  
Peter & Jørgen: Peter står for bål og Jørgen for sang til Sct. Hans 2010 – lørdag d. 26.6.2010 kl. 22.00.  
 
 Bro, høfder og både – Per: 
Per & Stig: holder møde og finder løsning omkring bro og høfder.  
 

Eventuelt: 
Per: Laver detalje til skabet med praktiske oplysninger.  
Per: Sørger for at tage billede af Jørgen. 
Per: Laver materiale til hjemmesiden omkring ejendomsmægler information, således at folk selv kan gå 

ind og finde oplysninger.   
 
 Generalforsamling 2010 – 8.10.2010 kl. 19.00 
 
 Endnu engang tak for  dejlig aften og for dejlig forplejning. Marianne Frost (MF) 


