
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18.9.14 hos Marianne. 
Næste møde er aftalt til onsdag d. 3.12.2014 hos Stig 
  
Mødedeltagere: Inge, Peter, Keld og Marianne.  
Jens Kristian er sygemeldt. 
Stig havde ikke mulighed for at deltage, men punkter blev gennemgået før og 
efter mødet. 
 
Agenda: 
 
Status veje v. Peter: 
a) hængelås – afventes fortsat – men det fungerer rimeligt med aftagelig kæde 
b) Grusvejene er gennemgået i foråret og ser fornuftige ud. 
c) Inge og Keld gennemgår vejene mht. grene og buske, som hænger ud over 
vejene og giver Marianne besked herom. I år blev septitanke tømt i foråret. 
 
Asfalt v. Stig 
a) tilbud Falkevej 
b) gennemgang Grævlingehøjvej 
c) pris på kantsten v. nederste del 
Stig har ikke fået konkret tilbud endnu. Det følges op. 
 
Hastighedsbump - Falkevej 
Inge har talt med Teknisk Forvaltning herom og konklusionen er, at det bliver et 
omstændeligt og meget omkostningskrævende projekt.  
Ansøgningen skal igennem adskillige instanser. 
Bestyrelsen opfordrer derfor grundejeren til selv at ansøge om bump. (Det skal 
dog bemærkes, at opnås tilladelsen, så skal projektet samt omkostningerne 
hertil godkendes af Generalforsamlingen) 
 
Strandareal v. Marianne 
a) Ændring af broen, så gennemstrømning af tang og sand bliver muligt tæt ved 

land. Marianne fremviste billeder af mulige løsninger.  
Marianne undersøger nærmere mht. priser m.v. 

b) Peter tager kontakt til bekendt ang. erfaringer med gennemstrømning.  
c) Vi påtænker indkøb af ekstra borde/bænkesæt til næste forår.  
d) Peter følger op på ideen til næste forår. 
 
Vestervig v. JK: Omkostningsfordeling - nyt? 
Jens Kristian er sygemeldt og har derfor ikke haft mulighed for at følge op. 



Marianne prøver over den næste periode at se, hvad der kan gøres… 
 
IT v. JK: Login til hjemmeside. 
Vi taler herom igen på næste møde. 
 
Adresser v. Inge 
Inge er bekendt med 1 flytning.  
 
Inddrivelser v. Stig:  
Stig - Restanceopgørelser til Marianne 
 
Hjemmesiden: 
Alle opfordres til at komme med relevante indslag til Aage.  
 
Lokalplan v. Stig: 
Tidligere har bestyrelsen gennemgået tanker omkring en lokalplan. 
Stig sørger for, at disse tanker og ideer sendes til bestyrelsen før næste møde. 
 
Generalforsamling: 
Vi har talt med Ølsted Kro og bestilt festlokalet til 24.10.14 kl. 19.00 
Samtidig har vi et ønske om at få Politiet til at komme og fortælle om 
forebyggelse af indbrud – så tidspunktet kan ændres, hvis politiet deltager. 
 
Nyt: 
Indbrud: Vi har haft 17 indbrud ud af 84 grunde – dvs. omkring 20%.  
Politiet har været kontaktet, for at høre hvad de gør og hvad vi kan gøre. Alle 
opfordres til at være ekstra opmærksomme – og ser man nogen mistænkelige, 
noter evt. nummerplade og lav beskrivelse af personen – kontakt politiet, hvis du 
er rimelig sikker i din sag – helst omgående, så politiet har mulighed for at 
reagere, mens en forbrydelse finder sted. 
 
Ifølge informationer har politiet taget mindst 1 indbrudstyv. (så håber vi, at det er 
en af de rigtige) 
 
Det var alt for denne gang. Vi ses til generalforsamlingen.  
 
Marianne Frost 


