
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 6.9.2012 kl. 18.00 
Næste møde efter generalforsamlingen. 
Generalforsamling på Ølsted Kro fredag den 26. oktober 2012 
 
Mødedeltagere: Inge, Jens Kristian, Stig, Peter, Keld & Marianne.  
 
Stig – Kasserer: 
480.000 i kassen – det går planmæssigt.  
Intet nyt om Mona. 
 
Samarbejdet Vestervig / ”Spørgsmålstegns” projekt: Stig 
Stig har talt med Landinspektør ang. Skellinier. Skellet går ½ meter fra asfaldkanten. 
Jens Kristian sender referat fra mødet til bestyrelsen. 
 
 
Veje, Bro og både: Peter (Hybenvej 5) 
Forårets vejreparation er udført og betalt. Næste år håber vi på at få lidt mere lagt på vejene. 
 
Bådstativet fungerer og alt er optaget – så det må betegnes som en succes. 
 
Bådbroen: Stig 
Stig har talt med Thomas 2 gange omkring pris på evt. fjernelse af inderste stykke af broen. 
Ydermere har Stig talt med Halsnæs Kommune omkring broen v. Hvide Klint (ponton bro) – om noget 
lignende som en mulighed.  
Stig tager kontakt til Kystdirektoratet omkring deres erfaringer med broer. 
 
Strandareal: Marianne  
Der skal slås græs omkring bådene ca. 1 gang om måneden, samt på stien ned og omkring bænkene. 
Marianne undersøger pris hos Erland.  
 
Forslag:  De folk, som har kajakker/både liggende, skal slå græs omkring bådene…  
 
Strandarealet er nu næsten ordnet af kommunen. De stammer, som ligger der, er frit tilgængelige for 
folk, som har lyst/behov for træet. Det skal være fjernet, før de kommer og laver resten til flis. 
 
Kommunen er interesseret i sortkvæg/får på strandgrunden, idet arealet dermed holdes konstant – 
og alt ”ædes”. Bestyrelsen er umiddelbart interesserede, så vi kører videre med ideen og ser hvad der 
er mulighed for. Marianne har antennerne ude og har forespurgt kommunen om hegn. 
 
Strandarealet: Jens Kristian: Jerk – har fået 2 mdr. (fra 10.8.2012) til at finde ud af om 2 popler er hans 
eller grundejerforeningens – for hans regning. Jens Kristian: Vi tilbyder nu, at dele udgifterne til at 
finde frem til skelsætning. Kommunen afventer med at fælde de 2 popler, indtil de 2 måneder er gået 
og Jerk har taget stilling til om han ønsker at betale for skelsætning eller ej.  
 
St. Bededag: Jens Kristian 
Årets grævling… leg efter frokost st. Bededag 
Omkring 50 deltagere. Godt humør og  folk tog godt imod legene. 
 
 
 



Skt. Hans bål: Keld 
Bålet var kæmpe stort og indeholdte træstammer og rødder. Det var derfor umuligt at få bålet 
brændt i løbet af Skt. Hans. Arne brændte resten og Keld afsluttede projektet.  
Bålet var for stort. Det er ikke affaldsplads. Det skal være tørt brænde og ikke så omfattende som det 
blev.  Fremover må vi markere område, hvor Skt. Hansbålet skal være. Og evt. kan vi lave 2 bål. 
 
IT: Jens Kristian 
IT – Jens Kristian forsøger at få fat i vor IT-mand, så vi forhåbentlig kan få gang i hjemmesiden igen. 
Stig undersøger lidt omkring mulighed for foreningshjemmeside.  
 
Beskæring og Adresser: Inge 
Beskæring – Gyvelvænget. Kloak-bil ville ikke tømme udover 1 og 3, idet han ikke kunne komme forbi 
træer/grene.  
Der er et generelt problem, at folk ikke får klippet langt nok ind/op, således at kloak- samt 
renoveringsbiler kan komme til. Alle opfordres hermed til at kigge egne forhold igennem. 
 
Jens Kristian undersøger med kommunen omkring opkrævning af evt. tvangs-beskæring. 
 
Ved indkaldelse til generalforsamlingen, medsendes brev om højder (Inge) – og dette sættes samtidig 
i vort fællesskab på toppen (Marianne) 
 
Adresser – ingen ændringer hos Inge. Stig har en enkelt adresseændring. 
 
Træfældning: Stig/Jens Kristian 
Der er ikke nok tilmeldte til at bruge Hede Danmark, så vi opfordre folk, som har lyst til at fælde 
træer, mod at modtage træet, til at henvende sig.  
Alternativt har Erik Olesen har et navn på en god fælder. 
 
Forslag til bestyrelsens sammensætning.  
Stig og Inge er på valg. De accepterer genvalg.  
 
Mail-listen: Jens Kristian 
Anders Havndrup sættes på mail-listen. 
 
Alt for denne gang. På gensyn til generalforsamlingen. 
Marianne 
 
 
 

  
  


