
Grundejerforeningen Grævlingehøj 
  
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 19.8.2013 kl. 18.30 
Næste møde aftales: Hvis ikke før så torsdag d. 20/2.14 
  
Mødedeltagere: Inge, Jens Kristian, Peter, Keld & Marianne. 
Stig havde meldt afbud. 
  
Veje: Peter 
Vejene har holdt indtil stort regnskyl i august. Der repareres igen i foråret 2014. 
  
Generelt er det et problem, at der ikke klippes, så renovationsbilen kan komme 
forbi. 
  
Stig opgave: Tilbud på asfaltering af Falkevej… igen + gennemgang af 
Grævlingehøjvej. 
Grævlingehøjvej - kantsten evt. på nederste del fra Hybenvænget mod stranden. 
  
Træfældning: Keld 
Har nogen ønske om at få fældet træer, kan Keld kontaktes, han har kendskab til 
træfældere. 
(Egernvej 6 - el tlf. 40742910) 
  
Strandareal: Marianne 
Erland har slået stier - og også slået japansk pileurt et par gange. 
  
I slutningen af august slår kommunen hele græsarealet på strandgrunden 
  
Ny hængelås var indkøbt til kæden v. strandarealet - den er stjålet. 
Marianne indkøber en ny lås til stranden… 
  
Tilbud fra Vestervig: Kr. 1500/år - med lige ret til strandgrunden som os. 
Bestyrelsen mener, at tilbuddet på kr. 1500/år til strandgrunden er acceptabelt - 
men med tanke på renovation af broen, skal dette tages særskilt - hvor Vestervig 
naturligvis skal acceptere en sådan omkostning. Vi foreslår, at der nedsættes et 
moleudvalg, hvor 2 fra hver forening finder en løsning på molen.  
JK laver forslag til tekst til Vestervig. 
  
Lokalplan: JK 
Granhøj, Vestervig og Grævlingehøj: 
Ib Thyge (Granhøj) vil prøve at finde et eksemplar, som vi kan se igennem… 
  
På de næste møder skal vi tale om hvad vi mener, der er vigtigt for lokalplanen: 
Medlemsskab 



Træer 
Hæk 
En lokalplan retter kun fremadrettet - ikke allerede eksisterende 
problematikker. 
  
St. Bededag: Jens Kristian 
Årets grævling… venter til næste år - det var koldt 
  
Skt. Hans bål: 
Keld: Markeringspæle – til indikation af bål samt opslag hvor der præciseres: 
(ikke store rødder, ikke trykimprægneret træ og ikke friskt løv) 
  
IT: Jens Kristian 
Efter erfaringer fra de andre grundejerforeninger, er det nok en god ide, at 
bestyrelsen får et login “just in case of accidents”. Der er givet ros fra 
ejendomsmægler omkring vore information og lette tilgængelighed  - så stor ros 
til Aage. 
  
Beskæring og Adresser: Inge 
Ingen umiddelbare problemer. 
  
Adresser – ingen ændringer hos Inge. 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, opfordres det til udlevering 
af kontaktdetaljer. 
  
Inge kontakter kommunen angående opdatering af adresseliste. 
  
Generalforsamling: JK 
Forslag til dirigent: Inge Jepsen 
Input til JK: Strandgrunden, Vestervig, arbejdsdag, 
Skt. Hans - fremover på dagen 
Lokalplan 
Spørgsmålstegnet: Lastbil /sten 
Nye medlemmer: Inge 
På valg: Forslag: Marianne - formand - ok 
Peter og Jens Kristian - ok 
Suppleant: Keld - genvalg ok 
  
Generalforsamling: Fredag d. 25.10.2013 er booket på Ølsted Kro. 
 
 
Referent 
Marianne 


