
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 28.1.2012 hos Marianne.  
Næste møde hos Stig torsdag d. 22.3.2012 kl. 18.00. (Skinderskovvej 79, Herlev) 
 
Mødedeltagere: Per, Inge, Jens Kristian, Stig, Peter, Keld & Marianne.  
 
Gennemgang af generalforsamling.  
Prisen for afholdelse på kroen var rimelig – og deltagelsen stor, så vi forsøger derfor at afholde det på 
Ølsted Kro fremover. 
 
Korrektion til generalforsamlingsreferatet.  
Elsemarie Vinding  & Peter Nielsen, Falkevej 11 har fremsendt en korrektion til 
generalforsamlingsreferatet d. 8.12.2011: 
Under pkt. 8 stod der: "Due Madsen - har brugt servituttet fra 1967 - og fået medhold - og der blev 
fældet på grunden foran ham". 
Elsemarie Vinding koorigerer: “Due Madsen (Falkevej 9) brugte i 1999 deklarationen, idet han anlagde 
sag imod  os (Falkevej 11), men han fik ikke medhold, eftersom han selv hævede sagen. Sagsanlægget 
resulterede heller ikke i, at der blev fældet foran ham. Der bliver skåret ned hvert år”, skriver 
Elsemarie Vinding. 
 
Tak for koorektionen. Det er en vigtigt at få styr på detaljerne.  
 
Per – Træfældning – Hede Danmark.  

JK:  Jens Kristian – sender materiale til de 2 formænd vedr. Træarbejde. 
Interesserede i træfældning i vor grundejerforening: 
Falkevej 13 
Granvej 7 
Grævlingevej 7-9 
Egernvej 10 
Grævlingehøjvej 34 
Granvej 11 
Granvej 3 
Hybenvej 5 
 

PH: Peter – tager kontakt til Erik Olesen, idet vi kan bruge Eriks hjælp til at løse opgaven med at få flere 
interesserede i træfældningsprojektet. Han kan høre Landliggersammenslutningen – tage kontakt 
med evt. formænd i strandstrækningens grundejerforeninger osv. 

 
 Ansvarlig St. Bededag + Sct. Hans: Keld (Egernvej 6) 

Kelds foretrukne er praktiske opgaver. Keld står derfor for St. Bededag (strandrensning) & Sct. 
Hansbål. (Keld er tidligere brandmand, så han har helt check på det med bål) 
Keld er bemyndiget til at fremskaffe pris på 2 stk. branddaskere( brugte eller nye) 
 
Økonomi: Stig: (kasserer) (Hybenvej 6) 
Bilag er sendt til Mona. Vi afventer… og Stig forsøger at finde løsning ang. Mona.  
  
I forhold til budget kører det planmæssigt. 
 
Betaling til Formand og Kasserer: 



Idet betaling til formand og kasserer alligevel ikke modsvarer indsats, ytrede Jens Kristian ønske om, 
at vi stopper betaling til formand og kasser – dette er nu vedtaget. 
 
Strandgrunden & referent: Marianne (Grævlingehøjvej 48) 
Vi har accepteret Kommunens tilbud omkring pasning af strandgrunden. 
  
MF + Peter forsøger at aftale møde med kommunen med henblik på badebroen. 
  
Veje, Bro og både: Peter (Hybenvej 5) 
Vi kender ejerne til de fleste både på stranden. Peter tager action på Brinck  (katamaranen) for at få 
den fjernet. (den er defekt) 
 

PH: Bådstativ ønskes lavet St. Bededag. Alle bådejere, som ønsker både på stranden, opfordres til at 
deltage St. Bededag med etablering af bådstativ (kan man ikke deltage – så tag kontakt til Peter på  
tlf. 4777 7781). Denne dag vil både og placeringer blive gennemgået. Bestyrelsen (Keld) sørger for 
indkøb af materialer. 
  

SW: Stig undersøger pris for evt. fjernelse af brodel nærmest stranden samt flytning af store sten.  
 
Grusvejene skal repareres til foråret med genbrugsbeton 

SW: Stig kontakter Kurt, Asfalt, så vi kan finde en dato, hvor vi kan mødes mht. til vejene. 
 
Træer + beskæring, skilte og adresser: Inge (Falkevej 10)  
Der har ikke været det store omkring beskæring.   
 

IH/MF: Adresser og navne til hjemmesiden til Marianne. Inge kommer med adresser eller Marianne 
kommer forbi og henter dem. 
 
Formand + Samarbejde m. Vestervig & Granhøj: Jens Kristian (Egernvej 8)  
Servitut fra 1915 er modtaget. Der står ikke noget om betingelser for ejendommene. Vi er i et 
område, hvor der ikke er nogen bygnings-, grund- eller træmæssige restriktioner (ud over generel 
praksis) 
 
Samarbejdet Vestervig / ”Spørgsmålstegns” projekt 

SW: Stig undersøger, hvor meget grund ved siden af vejen som er Grundejerforeningernes. 
 Når dette er undersøgt tager JK kontakt med Lokalbanen. 

 
Hjemmeside, Marianne & Jens Kr. 

JK Vi blev enige om, at acceptere prisen på omkring kr. 10.000 for opdatering af hjemmesiden, så den 
kan anvende nutidige programmer. (husk adgangsrestriktionsmulighed) 

   
Eventuelt 

JK  Jens Kristian tager initiativ til et fællesarrangement på store stranddag. (store bededag, d. 4.maj efter 
havearbejdet og frokost (drikkelse, kartoffelsalat og frikadeller) i form af leg og konkurrencer, hvor 
alle kan være med. Hvem bliver mon årets grævling?? 
 

PH  Peter hører lejer/ejer af ”hestemarken” ang. fældning/klipning af buske på hestemarken. 
 
Det var vist alt for denne gang.    Marianne  


