Grundejerforeningen Grævlingehøj
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 24.02.2014 kl. 18.30 hos Inge.
Næste møde aftales:
Mødedeltagere: Inge, Stig, Peter, Keld & Marianne. Jens Kristian var sygemeldt.
* Status grusveje v. Peter: Der bliver fyldt op på grusvejen i løbet af foråret.
* Hængelåsen t stranden er snart færdig (specielsvejset af Peter så den ikke kan fjernes)
* Peter taler m beboerne omkring slåning v. Hestemarken.
* Asfalt v. Stig: Tilbud Falkevej + gennemgang af Grævlingehøjvej - og evt. pris på kantsten på
nederste del. Næste møde.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Asfaltering af Falkevej: Hastigheds-bump, er det en mulighed? (det er vejmyndighederne som
* skal give tilladelse hertil) Inge tager kontakt til teknisk forvaltning herom.
Strandareal v. Marianne: Der er sket store ændringer af strandarealel grundet storm 6.12.13.
Tangen som er skyllet helt op på græsarealet lader vi ligge – men St. Bededag fjerner vi alt affald
og pinde, som ligger rundt omkring i dynger.
Igen i år slår Erland græs til stier, slår græs omkring borde og fjerner Japansk pileurt.
* Keld står for udbedring af bådstativet. Arne har sagt ok for at hjælpe til. Hvis ikke andet, forsøger
vi at nå det St. Bededag.
* Marianne: Broen kigger vi også nærmere på St. Bededag eller hvis muligt før. Der ligger båddele
og andet, som vi skal have fjernet.
Rensning af rør (har været prøvet uden succes) Men lykkes måske I år grundet niveauændringen.
* Marianne undersøger mulighed for flydebro.
* Peter udtænker ide til optagning af evt. Tømmerflåde.
* Vestervig v. JK: Nyt ang. omkostningsfordeling? Næste møde.
Lokalplan v. MF: Udkast modtaget fra Granhøj var vedhæftet indkaldelse.
* Stig har noget materiale fra tidligere, som han sender til os andre.
* St. Bededag: Stig og Marianne står for indkøb. Marianne tager kontakt til Stig herom.
* Inge sørger for opsætning af skilt minimum 2 uger før St. Bededag.
Arbejdsopgaver St. Bededag:
 Bådeplads renoveres
 Affald fjernes fra strandarealet
 Grene og andet materiel tilført efter stormen fjernes
 Japansk Pileurt fjernes
 Vilde brombær graves så vidt muligt op
 Evt. slåning hvor det måtte kræves
 Evt. rensning af kanaler under bro
 Oprydning m.v. på og omkring bro

* Skt. Hans: Keld sætter pæle op 2 uger før Skt. Hans (først hereafter må der lægges tørt
brandbart affald inden for markeringerne)
Husk I år afholdes Skt. Hans mandag d. 23.6.2014 (lovhensyn – ulovligt på andre datoer)
* IT v. JK: Login fra Aage (se tidl. referat 19.8.13) Næste møde.
* Beskæring v. Inge: I løbet af foråret går Inge vejene igennem.
* Adresser v. Inge:
* Stig har modtaget nye adresser – disse gives til Inge.
* Inddrivelser v. Stig: Stig sender restanceopgørelser til Marianne.
* Marianne forsøger dialog herom.
Vi takker for et udsøgt forplejning.
Marianne Frost

