
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 22.3.2012 kl. 18.00 
Næste møde torsdag d. 23.8.2012 kl. 18.30 hos Peter (Hybenvej 5) 
 
Mødedeltagere: Inge, Jens Kristian, Stig, Peter, Keld & Marianne.  
 
Per – Træfældning – Hede Danmark.  

JK:  Jens Kristian – har sendt materiale til de 2 formænd vedr. Træarbejde. 
 

PH: Erik Olesen forsøger at hjælpe med at løse opgaven med at få flere interesserede i 
træfældningsprojektet.  

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

Keld – Branddaskere – ca. kr. 381,25/stk. 2 stk. indkøbes  
Arbejdsopgaver St. Bededag: 

- Broen ryddes fri 
- Trappen sættes op 
- Gangsti trimmes 
- Omkring sten trimmes 
- Affald – plastsække 
- Afklip forsøges afbrændt 
- Arealet ind mod Skipperhuset – klippes ned på muligt tidspunkt før/efter stranddagen 

Bådeplads:  
- Pælebor: SW + MF 
- Keld indkøber materiel til stranddagen. 10-15 meter i længden – husk plastsække. 
- Peter/Keld tager fat i bådejerne omkring etablering af bådplads. 
- Buskrydder, pælebor, spader, skruemaskine: Keld + skruer / Jens Kristian: skruemaskine 
- Bræddebolte 

Indkøb Stranddagen: Jens Kristian står for indkøb: 
- Indkøb af madvarer: Frikadeller, kartoffelsalat, salat, plastbestik og tallerkener 
- 2 kasser vand og 1 kasse øl  

Deltager fra bestyrelsen: INGE, KELD, PETER & JENS KRISTIAN (MÅSKE STIG) 
(MF holder konfirmation og deltager ikke) 

Årets grævling… leg efter frokost st. Bededag 
 
Sct. Hans: 23.6.2011 
Peter kommer ikke 
Keld, Inge, Jens Kristian og MF kommer. 
MF sørger sange 
Velkommen v. Jens Kristian: Siger et par ord - og starter sangen. 
 
Økonomi: Stig: (kasserer) (Hybenvej 6) 
I forhold til budget kører det planmæssigt. 
 
Strandgrunden & referent: Marianne (Grævlingehøjvej 48) 
Se under St. Bededag.. 
MF + Peter forsøger fortsat 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) 
 
Hestemarken: ejer Preben Birk – der opfordres igen til ikke at lægge grenaffald på Hestemarken.  
Peter hører kommunen om krav til vedligeholdelse af Hestemarken.  
Peter hører Hans Ole / Ringlebjerg ang. Pris for fjernelse af affald. 
 

SW: Stig undersøger pris for evt. fjernelse af brodel nærmest stranden samt flytning af store sten.  
 
Grusveje er blevet repareret med genbrugsbeton 

SW: Stig kontakter Kurt, Asfalt, så vi kan finde en dato, hvor vi kan mødes mht. til asfaltvejene. 
 
Træer + beskæring, skilte og adresser: Inge (Falkevej 10)  
Der har ikke været det store omkring beskæring.   
Inge har nu afleveret adresser til MF – så liste laves i Excel og lægges ind på hjemmesiden (når den 
kommer op at køre) 
 
Formand + Samarbejde m. Vestervig & Granhøj: Jens Kristian (Egernvej 8)  
Møde skærtorsdag – men det rykkes. 
Samarbejdet Vestervig / ”Spørgsmålstegns” projekt 

SW: Stig taler med Landinspektør ang. Skellinier. 
 

Hjemmeside, Marianne & Jens Kr. 
Vi omlægger hjemmesiden til et nyt system, som er mere tidsvarende. 
Arbejdet er bestilt – så vi afventer… 
Til hjemmesiden: 
- Historik om stranddagen – hvad laver vi – med billeder. 
- Billeder – hvis I har nogle gode – så sig til… 
 
Eventuelt: 
Generalforsamling – få besøg af en politimand – MF undersøger muligheder…. 
 
Det var vist alt for denne gang.  Tak for dejligt traktement. Marianne  


