Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 21.1.15 hos Stig.
Næste møde: onsdag d. 8.4.2015 hos Peter Hammer, Hybenvej 5.
Mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Stig, Ole og Marianne.
Refleksion på generalforsamlingen:
a) 30 km/t skilt / skrift på vejene – enighed i bestyrelsen om, at vi forsøger at
få skrift med 30 km/t på vejene (ud for Skovhøjen)
b) Skilte generelt (stranden osv) Bestyrelsen er enige om, at skilte ikke
pynter på højen og at vi derfor skal begrænse dette mest muligt.
c) Hunde/generende naboer (Tag personlig kontakt, bestyrelsen har ingen
bemyndigelse til at gøre noget)
d) Bænk på vejen op mod stationen (Vi kan ikke umiddelbart ikke finde en
placering til en bænk, men hvis nogle har en ide er de velkomne)
e) Mails fra medlemmer – indsamling og notering – via Aage og samles
herefter hos Ole
f) Bump Falkevej (bump duer ikke om vinteren. I forvejen kan meget svært
at komme op om vinteren – et bump kan gøre det umuligt)
g) Parkering – vinter Falkevej (Der henstilles til at man holder i højre side,
minimum 10 meter fra ”kryds”)
h) Belysning – indgangsdel til Grævlingehøjvej (Vi får Erland til at sætte
refleksbånd på vejskiltet ”Grævlingehøjvej”
Grævlingenyt v. Inge:
Nyheder, opfølgninger, sjove input omkring højen gives Inge.
Dødsfald: Vibeke Wessberg og Erik Olesen
Huse til salg/solgte: Granvej 3, Duevænget 6, Falkevej 6
Duevænget 4 – nyt hus opføres.
Status veje v. Peter – samt opgaver:
a) Hængelås? Vi er blevet enige om at bibeholde tingene som de er (uden lås)
b) Grusvejene? Trænger til en kærlig hånd og ordnes til foråret
også for enden af Grævlingehøjvej efter kæden
c) Indkøb af bænkesæt til strandarealet
d) Kontakt til bekendt fra DHI omkring erfaringer med gennemstrømning v.
Strandbroen
e) Opfølgning på ideen omkring flydepart

Asfalt v. Stig – samt opgaver:

a) Tilbud Falkevej (vandafledning så vandet ikke ryger ned til Falkevej 17)
b) Gennemgang Grævlingehøjvej
c) Pris på kantsten v. nederste del af Grævlingehøjvej
d) Afslutning efter kæden v. stranden (således at vandet ikke ødelægger stien)
e) Refleksbånd på vejskiltet ”Grævlingehøjvej”
f) Ud for Skovhøjen males 30 km/t på vejen.
Strandareal v. Marianne – samt opgaver:
a) Ændring af broen, så gennemstrømning af tang og sand bliver muligt tæt ved
land. Vi afventer Peters ekspertudsagt…
Bandholm: mulig leverandør af ny brodel
St. Bededag + Sct. Hans v. Keld
a) Sand/tang på broen – fjernes St. Bededag
Vestervig v. Stig:
Omkostningsfordeling - nyt? Stig tager kontakt med Stilau
Lokalplan Vestervig/Granhøj v. Stig:
Tidligere har bestyrelsen gennemgået tanker omkring en lokalplan.
Vi har alle fået tilsendt lokalplan.
Alle er enige om, at lokalplanen skal laves så lidt restriktiv som muligt.
Fokuspunkt til næste møde, at vi alle sætter os lidt mere ind i muligheder
samt vore ønsker.
Halsnæs.dk – gå evt. ind og check andre lokalplaner.
Hjemmesiden/IT v. MF:
a)Login til hjemmeside – MF dialog m. Aage?
b) Email til medlemmer haves hos Aage til udsendelse af nyhedsmails,
indkaldelser osv
c) Email til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen får email + mobilnumre på
hjemmesiden:
Inge: smilinge2@gmail.com, mobil 2870 2195
Keld: Keldinge@hotmail.com, 4074 2910
Ole: skrivtilole@gmail.com, mobil 2721 7066
Steen: 007feilberg@gmail.com, mobil 2228 4838
Stig: stig@wessberg.dk, mobil 4010 6850
Peter: peter@hammer.dk, mobil 3094 3427
Marianne: marianne@frost.eu, mobil 2120 9093
Adresser/nye naboer v. Ole

Alle korrektioner mht. adresser, emails, telefonnumre osv, sendes til Ole, som
holder adressekartoteket opdateret.
Inddrivelser v. Stig:
Mona, Skovhøjen 1 mangler fortsat betaling.
Ellers har vi kun et par enkelte skyldnere, som er indforstået med betaling.
Generelt:
Intet herunder.
Vi takker for et udsøgt traktement 

Marianne Frost
21.1.2015

