
G/F Grævlingehøj 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16.3.16 kl. 18.30 
hos Marianne  
 
Indkaldte mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Stig, Ole, Steen Georg og Marianne.  
Ole havde meldt afbud. 
 
Agenda: 
 
Næste møde aftales: Hos Steen Georg d. 7.9.16 kl.18.30, Skovhøjen 11, 
Kregme. 
 
Sket siden sidst v. Marianne 
1) Jan har sørget for refleksbånd ved indgangen til Grævlingehøjen. Dejligt – TAK 
 

2) Der er modtaget mail om, at nogen smider affald ind på hestemarken. Det er   
naturligvis ikke tilladt at smide affald på andres ejendom – med mindre man har 
fået ok fra ejeren.  

3) Jeg har talt og skrevet med kommunen angående vejskilte. Det er deres ansvar, 
at vedligeholde skiltene – og forhåbentlig gør de så noget. 

4) Mail fra medlem omkring forskønnelsen af stationsbygningen samt muligheden 
for at LKW-førerhus ikke bruger området til parkeringsplads. Janes mobilnummer 
er givet til medlemmet. Hvad angår parkering, så vedrører det G/F Granhøj, som 
er orienteret. Igen er vi ingen myndighed.  

5) Halsnæs Kommune afholder Forårsmøde Lørdag d. 9.4.2016 kl. 10-13 på 
Rådhussalen, Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen 1, Fr.værk. 
Hvis nogen har lyst til at deltage… 

6) Hybenvej 13 har mistet et hjørne af deres grund i løbet af vinteren. De er nu ved 
at undersøge muligheder for hvad der kan gøres. 

 
Status veje v. Peter: 
1) Grusvejene: Peter bestiller Kasper lidt senere på foråret til opfyldning af      
    grusvejene.  
2) Dræn ned mod strandgrunden – her skal betonklodser fjernes i forbindelse med  
    gennemgang af grusvejene. 
 
Asfalt v. Stig 
1) Tilbud Falkevej modtaget bla. fra Entreprenør Georg Jørgensen.  
Status på tidsplan og hvem vi vælger, herunder? 

a) Gennemgang Grævlingehøjvej 
b) Kantsten v. nederste del 

Husk: detaljer vedr. asfalt fra Generalforsamlingen: 
 a) Krav fra kommunen om asfaltbredde på 6,5 meter? 



 b) Kloakering på tegnebrættet i kommunen? 
 c) Dong: El-kabler eller lign? 
 d) Lille brandvej nederst – er også med på Falkevej 
 e) Vandafledning v. Falkevej 17 - skal huskes  
 f) Groft slidlag, så der er mindre glat om vinteren 
  
Krejumhusvej – Fortsat grus. Grusmanden skal kigge lidt nærmere på en mere 
holdbar løsning.  
 
Stig og Peter tager action på at få opstart af asfalt på Falkevej.  
 
Strandareal: 
1) Peter undersøger mulighed for påfyldning af sand hos Kommunen og evt. pris. 
Dette afventes… 
2) Peter: Status om ideen omkring flydepart – følges op… 
3 Keld: Har talt med leverandør af rustfri trappe. Denne igangsættes hvis prisen er 
max. 15.000,- (ellers accept fra bestyrelsen) 
4) Skt. Hans: Afholdes ikke af Bestyrelsen i år…. men der er tanker for dagen på 
stranden… 
5) St. Bededag 22. April 2016:  
Steen, Peter, Keld og Marianne forventer at deltage. Inge og Stig er tvivlsomme.  
 a) Peter forhører sig hos Jane og Signe om frokost – alternativt stå for indkøb. 
 b) Marianne står for indkøb:  
  - sodavand og øl  
  - pensler 
  - klare plastposer 
 c) Marianne har maling fra sidste år 

d) Steen Georg laver opslag som sendes med referatet og hænges på tavlen 
og Marianne hører Aage om han vil lægge det på hjemmesiden. 

 e) Inge sørger for opsætning af skilt. min. 2 uger før – men gerne nu. 
6) Molen skal kigges efter igen… Fremtidig opgave… 
   
Vestervig / Lokalplan: 
Marianne: Nyt møde når de andre formænd kommer til Kregme… (mf checker op) 
 a) Kregme Station – forskønnelse. Deltagelse fra de andre foreninger? 
 b) Lokalplan? 
 
Hjemmesiden/IT v. MF:  
1) Steen sender billede til Aage, så vi alle er med billede på hjemmesiden.  
 
Adresser/nye naboer v. Inge  
1) Status? Email adresser og opdateringer – gives til Inge – og videregives til Aage, 
som får opdateret medlemslisten. 



2) Nye medlemmer v. Inge? Granvej 3, Kerstins hus er solgt – men ingen viden om 
nye ejere. 
 
Inddrivelser v. Stig: Status? 
Stig sender Marianne opgørelser og hun tager kontakt med medlemmerne. 
 
Eventuelt: 
2 stole skal indkøbes til strandgrunden…. hvis nogen ser egnede stole – så gik 
bestyrelsen et praj – så ikke flere indkøber stole. 
   
Tak for i aften 
Marianne 


