G/F Grævlingehøj
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7.9.16 kl. 18.30
hos Steen Georg, Skovhøjen 11, Kregme.
Indkaldte mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Stig, Ole, Steen Georg og Marianne.
Til stede var alle på nær Peter.
Næste møde er aftalt til 28.10.2016 på Ølsted Kro, 1 time før generalforsamlingen.
Sket siden sidst v. Marianne
1) Stranddagen
Steen Georgs havde lavet et flot indslag på hjemmesiden omkring Stranddagen,
hvor knap 40 mennesker deltog i arbejdet.
Bænkene blev malet, der blev klippet under bådene og uønskede gevækster fjernet.
Sand blev fjernet fra broen, badestien midlertidigt repareret og sat i og ikke mindst
blev affald fjernet og kørt væk.
Signe og Jane kom med skøn frokost, som alle nød i det grønne.
På Stranddagen blev vi enige om fællesspisning til Sankt Hans.
2) Sankt Hans
Godt 30 medlemmer deltog til fællesspisning i Skipperhuset. Alle havde medbragt
mad og vi havde nogle hyggelige timer sammen.
3 )G/F Grævlingehøj/Grandhøj/Vestervig - Lokalplanen:
Vi mødtes i maj, de 3 formænd, for at høre nyt fra hinandens områder. Det, at vi har
fået et tættere samarbejde gør, at opgaver/problemer hurtigere kan tages op og
gøres noget ved.
Lokalplanen er fra Halsnæs Kommune lagt på hylden pt., så vi blev enige om ikke at
gøre noget, før det igen bliver aktuelt.
Kregme Station Projektet:
På fællesmødet talte vi om ideen omkring Forskønnelse af Kregme Station. De
andre foreninger stod for snarlig Generalforsamling, hvor de blev opfordret til at høre
medlemmer om deltagelse i Kregme Station projektet.
Møde blev efterfølgende aftalt med Lokalbanen 14.5.16, hvor også Jane fra projektudvalget deltog. Ejerforholdet blev omtalt, hvor vi efterfølgende har fået bekræftet, at
de 3 grundejerforeninger ejer vejen og 1½ meter af rabatten ind mod banen. Her har
vi mulighed for at lave levende hegn og dermed et pænere indgangsforhold til
området.
Projektgruppen har efterfølgende tilbudt, at stå for beplantning samt vedligeholdelse
heraf de næste 3 år. Dejligt med en håndsrækning.

Landliggersammenslutningen
Ib Christensen, G/F Granhøj, har haft fat i Landliggersammenslutningen idet der ikke
var været sket så meget i sammenslutningen.
Efterfølgende har vi så fået info om at der arbejdes med Klimasikring i Halsnæs
Kommune.
Status veje v. Peter: Peter var desværre på ferie, hvorfor vi ikke har nyt herfra.
1) Grusvejene
2) Dræn ned mod strandgrunden – her skal betonklodser fjernes i forbindelse med
gennemgang af grusvejene.
3) Krejumhusvej – Fortsat grus. Grusmanden skal kigge lidt nærmere på en mere
holdbar løsning.
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
Stig beklagede, at han grundet arbejdsbyrde ikke har haft mulighed for at se på
vejene – i det hele taget være heroppe. Samtidig fortalte Stig, at han fremadrettet
gerne vil fungere som kasserer, men at han ikke har tid til andre bestyrelsesopgaver.
Vi blev enige om, at Stig tager kontakt til Peter – så Peter forhåbentlig kan overtage
denne opgave – og Marianne forsøger så, at få et ekstra tilbud fra anden leverandør.
Asfaltopgaven er en kompetenceopgave – hvor Stig klart er den bedst vidende i
bestyrelsen. Alle kan indhente tilbud, men det, at være sikker på, om alt er med og
endnu vigtigere, at asfaltarbejdet så laves korrekt, det kræver lidt indsigt. Vi må dog
finde løsning… (har andre i foreningen erfaringer med asfaltarbejde, hører vi gerne
fra jer)
Strandareal:
1) Sandopfylding: Peter undersøger mulighed for påfyldning af sand hos
Kommunen og evt. pris. Peter var ikke til stede, så afventes.
2) Flydepart: Peter: Følges op når Peter er til stede.

3) Trappe: Keld har fået lavet en flot og lettere trappe. Det var en hård omgang,
men dejligt, at vi nu har en sikker og flot trappe.
4) Høfder/Kystsikring: Marianne og Steen Georg deltager på næste
delegeretmøde i Landliggersammenslutningen, for at få mere input - også hvad
angår vor egen badebro, høfder, tang, sand og muligheder.
Vi arbejder fortsat på tanken om ”hul” i broen. Marianne taler med kommunen
herom. (I år er der kommet meget tang ind. Hvis vi får en storm, hvor der kommer
sand ind, så vil sandet ligge sig oven på tanget – og så har vi igen fået x-antal meter
mindre bro – på syd-siden sker det modsatte, at der bliver mindre kyst)
5) Privat Strandgrund: I år har der været en del biler samt knallerter på stranden.
Inge forsøger at få fat standard skilt med tekst ala: ”Kun kørsel for beboere” eller
”Privat – ingen adgang” (som vi kan placere v. Hybenvej) Det eksisterende skilt er
væltet – og Marianne tager igen kontakt til kommunen for at få dette rettet.
(Pælen med kæde v. strandgrunden er væltet, formentlig af kommunens folk.
Marianne forsøger at få kommunen til at udbedre dette)
6) Badebro-skiltet giver god debat i bestyrelsen, idet nogle mener det er godt,
andre det modsatte. Vi talte om muligheden for et knap så synligt skilt.
7) Kommunen har igen i år stået for slåning af strandgrunden – dog ikke
tilfredsstillende. Vi talte derfor om indførelse er endnu en stranddag, måske i
efterårsferien, hvor vi kan sikre os, at området står klar til vinteren samt hvor vi kan
tage badebroen op.
Hjemmesiden/IT
Marianne tog billede af Steen Georg, så snart er vi opdaterede på hjemmesiden.
Sker der noget vigtigt, forsøger vi at ligge det på nettet. Så tjek engang imellem.
Vi talte også om, at lave en velkomst-side til nye medlemmer, så folk ved hvortil de
skal give info m.v. Nyt Aktion-punkt til næste gang med forslag – Inge
Hæk/træer: v. Inge
Inge og Keld vil gennemgå alle vejene og give info til folk, hvor der skal klippes. Alle
må gerne tage et kig – og se om reglerne for vejbeplantning overholdes. Hvis
opfordring ikke følges, vil opgaven gå videre til kommunen.
Aktionspunkt: Reglerne skal lægges på hjemmesiden - Inge
Inddrivelser v. Stig: Samme som sidst.
Stig sender Marianne opgørelser og der tages kontakt til medlemmerne.

Generalforsamling:
Steen Georg har talt med Niels … som gerne stiller op til bestyrelsen.
Bestyrelsen. Generelt er alle glade for at være del af bestyrelsen – men flere har
arbejdsbyrder, som gør, at tiden er knap til bestyrelsesarbejdet.
På valg i bestyrelsen:
Stig Wessberg – siger ok for kassererarbejde (ikke bestyrelsesarbejde som sådan)
Inge – ok for genvalg.
Suppleanter:
Ole - ok for genvalg – men også ok for udskiftning.
Steen Georg – ok for genvalg.
Revisor: Jørgen Anker Jørgensen og Jan Pettersson – begge ok for genvalg.
Er der tiltag/emner, som vi bør tage op/undersøge før generalforsamling d.
28.10.16?
Eventuelt:
Arbejdsdag på Stranden lørdag d. 29.10.2016 kl. 10.00.
HUSK: Generalforsamling på Ølsted Kro fredag d. 28.10.2016 kl. 19.00.
Kommunen afhenter Storskrald i uge 43. (se mere på www.halsnaes.dk)
Tak for dejligt selskab og god forplejning.
Marianne

