
G/F Grævlingehøj 
Bestyrelsesmøde hos Keld 13.8.2015 kl. 18.30 
hos Keld, Egernvej 6, Kregme  
 
Mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Steen og Marianne.  Stig og Ole havde meldt afbud. 
 
Agenda: 
 
Næste møde: 23.10.15 - Vi mødes kl. 18.00 på Ølsted Kro (1 time før generalforsamlingen 
starter) 
 
Status veje v. Peter: 
Der er lagt stabilgrus på i stedet for genbrugsbeton. Det fungerer ikke på Krejumhusvej – Peter tager 
fat leverandøren herom. 
Mod stranden blev der først lagt mindre sten og nu store sten, for at afhjælpe afvandingsproblemet.  
For enden af drænet er lagt en stor betonklods – som kan give problemer – Peter tager fat i 
leverandøren med henblik på fjernelse af betonklods. 
b) Skovhøjen 30 km/t skilt / alternativ malet på vejene? (Ide tages op på generalforsamlingen) 
c) Indgangsdel til Grævlingehøjvej. Inge forsøger at finde sætte refleksbånd på vejskiltet 
”Grævlingehøjvej” 
d) Inge/Keld: Ved gennemgang af højde på buske/træer på vejene – afleveres ønske om email 
adresse til de medlemmer, hvor vi ikke har email. Email skal sendes sendes til Inge: 
smilinge2@gmail.com  
 
Asfalt v. Stig (Stig er ved at indhente tilbud…) 
a) Tilbud Falkevej 
b) Gennemgang Grævlingehøjvej 
c) Pris på kantsten v. nederste del 
 
Strandareal v. Marianne  
a) Peter undersøger mulighed for påfyldning af sand hos Kommunen og evt. pris. Inge har udkast 

omkring tang – dette sendes ligeledes til kommunen men henblik på muligheden for at fjerne tang. 
Tidligere har vi fået nej, idet store maskiner var uønsket på strandarealet… men kommunen 
anvender selv store maskiner… 

b) Peter har fundet mulig flydepart – som der arbejdes videre med….  
c) Græsslåning synes vi fungerer godt. Der har været tale om hvor meget der skulle slås. Vi blev  
    enige om at der skal slås græs til skilt ”Privat Bro” og fra sti og til ”skjult” bænk mod Skipperhuset. 
d) Den ene af de nye bænke har et ”buet” bræt – Marianne sørger for reklamation. 
e) Kommunen har givet tilsagt til at græsslåning ultimo august. 
f) Trappen – ny skal laves. Peter tjekker pris igen… 



g) Aftagelig bro – Keld prøver at finde en løsning, så broen ikke ”forsvinder” ved storme. 
 
h) Flytning af sten ved stien mod stranden – er klaret  
i) Skt. Hans – der var ikke så mange mennesker. Derfor har bestyrelsen besluttet IKKE at stå for Skt. 
Hans fremover, med mindre det falder på en lørdag. 
j) Den grønne båd fra stormen ”Bodil” ligger stadigvæk på stranden.  
Limbo-jollen fra Lynæs var meldt savnet hos politiet og meldt fundet hos politiet – men først da vi 
SELV tog kontakt til Lynæs Bådelaug, blev båd og ejer genforenet. Med andre ord – politiet kan IKKE  
matche savnede/fundne både. 
Marianne undersøger hvad vi kan gøre med henblik på afhentning af den grønne båd. 
 
De 2 andre både, som ligger til venstre fra ”bådpladsen” skal fjernes over på højre side af bænken – 
før kommunen foretager græsslåning. Inge tager kontakt til de 2 bådejere herom. 
 
Græsset skal slås omkring bådene – dette skal gøres af bådejerne, idet ingen vil tage ansvar for, at 
der sker noget med andres både. Folk som har både liggende på stranden skal SELV sørge for 
slåning under og omkring sin båd.   
 
Vestervig v. Stig: Omkostningsfordeling. 
Nyt efter vort møde 3.5.15 Marianne/Stig. Følger… 
 
Hjemmesiden/IT v. MF:  
a) Login til hjemmeside – Aage forsøger at finde en løsning, så bestyrelsen kan komme på. 
Marianne – send Excel-ark til Inge m. E-mail til medlemmer  
 
Adresser/nye naboer v. Inge / Medlemsopdatering v. Ole 
E-mail til medlemmer gives til Inge – men fungerer tiltaget med hjemmesiden, har vi alle mulighed for at lave 
korrektioner. 
 
Inddrivelser v. Stig: Status? Mona… (næste møde) 
 
Lokalplan v. Marianne: Vi havde et godt møde med Vestervig og Grandhøj 3.5.15. Alle er enige om, 
at området skal være for os alle – men samtidig med hensyntagen til naboer. Specielt Granhøj har 
tinglyste regler med farver, hegn og træer.   
 
G/F Generalforsamling 23. Oktober 2015 kl. 19.00 på Ølsted Kro.  
Bestyrelsen har møde fra kl. 18-19.00 på Ølsted Kro. 
a) Indkaldelse – forslag medsendt. 
b) På valg: Formand: Marianne, Bestyrelse: Peter og Keld. Alle modtager    
    genvalg. Suppleanter: Steen Georg og Ole: Begge modtager genvalg. 
c) Revisor: Stig – hører du Jørgen Anker Jørgensen?  



    Suppleant: Jan Petterson – modtager genvalg. 
d) Indkaldelse ønskes fremover sendt via e-mail, for at spare porto-penge. 

Der står i eksisterende vedtægter: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 14 
dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen – og e-mail er også skriftligt. 

Eventuelt… 
 
Hvis nogen har adgang til nogle gode og solide havemøbler, så kunne de 2 stole v. rosenbuskene 
godt trænge til udskiftning… 
 
Tak for super lækker mad - Marianne 
 
 
 
 


