
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 28.2.2013 kl. 18.00 
Næste møde aftales. 
 
Mødedeltagere: Inge, Jens Kristian, Stig, Peter, Keld & Marianne.  
 
Stig – Kasserer: 
Stig har forsøgt at aftale møde med Mona, så Mona selv kunne checke regnskaber og se 
dokumentation – Mona end ikke reagerer på opfordring. Stig tager nu kontakt med en advokat, for at 
få foreningens tilgodehavende indbetalt. 
 
Derudover har vi Vestervig som skylder ca. 3800. Stig skriver nu til Vestervigs bestyrelse herom. 
(forslag sendes til JK først – og derpå til Vestervig) 
 
Ydermere mangler 2 medlemmer at betale.  
 
Samarbejdet Vestervig / ”Spørgsmålstegns” projekt: Stig 
Der blev siden aftalt, at der skulle lægges store sten – hvilket også er gjort. Umiddelbart ændres der 
ikke beplantning. 
 
Veje, Bro og både: Peter  
Forårets vejreparation er udført og betalt. Næste år håber vi på at få lidt mere lagt på vejene i form af  
Genbrugsbeton.  
Stig: Tilbud på asfaltering af Falkevej… igen  
 
Bådstativet fungerer og alt er optaget – så det må betegnes som en succes. 
 
Bådbroen: Stig 
Stig tager fast i Kystdirektoratet herom. 
 
Jens Kristian – indkalder til møde i løbet af foråret omkring Landliggerforeningen. 
 
Træfældning: 
Keld har kendskab til 2 personer, som er villige til at fælde træer, mod modtagelse af træet. 
Arne Hansen – tlf. 
Peter Bo Nielsen – tlf.  
 
Strandareal: Marianne  
Det er aftalt med Erland, at han slår græs ca. 1 gang om måneden på stien ned og omkring bænkene.  
 
Folk, som har kajakker/både liggende, står selv for at slå græs omkring bådene…  
Keld forsøger at lave aftale med folk herom.  
 
Marianne indkøber ny kode til kæde v. stranden.  
(i vinterperioder med is/sne er det vigtigt, at kæden er fjernet, så evt. løskørende biler ikke kommer 
galt af sted) 
 
Marianne - Betonstien ryddes, så man kan komme til badebroen.  
 
 
 



Privat Badebro:   
Jens Kristian: Ib, Granhøjen informeres om, at Granhøjens medlemmer må være på strandgrunden – 
naturligvis med naturlig hensyn til andre mennesker. (nogle har følt sig uvelkomne grundet vort skilt: 
Privat Badebro) 
 
Strandarealet: Jens Kristian: Jerk – fik 2 mdr. (fra 10.8.2012) til at finde ud af om 2 popler er hans eller 
grundejerforeningens. Vi har ikke hørt Jerk endnu og Jens Kristian skriver derfor til Jerk med besked 
om, at de 2 popler fældes.   
 
St. Bededag: Jens Kristian 
Årets grævling… leg efter frokost St. Bededag 
Indkøb St.Bededag: 
Stig: Øl & Vand 
Jens Kristian: Frikadeller, kartoffelsalat og salat, småkager, plastsække, plastbestik, paptallerkener, 
plastkrus + servietter 
Alle: Alle 
 
Marianne: Check op på maling til bænke  
Keld: Badeplatform: Sundolit m. træ omkring 
 
Arbejdsopgaver på stranddagen: 
- Rense rør 
- Nedklipning af buske 
- Bjørneklo 
- Vilde brombær 
 
Skt. Hans bål:  
Keld: Markeringspæle – til indikation af bål samt opslag (ikke store rødder og ikke trykimprægnering 
og ikke frisk løv)  
 
IT: Jens Kristian 
Aage styrer hjemmesiden helt perfekt  
 
Beskæring og Adresser: Inge 
Folk har generelt beskåret, hvor Keld og Inge har været forbi og påpege problemet m. planter ud over 
vejene. 
 
Adresser – ingen ændringer hos Inge.  
Hør om telefonnumre ved næste generalforsamling. 
Jens Kristian sender mail ud m. opfordring om telefonnumre (in case of accidents) (numrene er så hos 
Inge og Marianne) 
 
Andet: 
Bestyrelsen opfordrer til at der dannes et festudvalg, så vi kan holde sommerfest. Interesserede i at 
deltage i festudvalget kan henvende sig til Jens Kristian på tlf. 26203556 eller jkel@cbs.dk 
 
Tak for dejlig mad  
Marianne 
 

  
  


