
G/F Grævlingehøj 

Referat af bestyrelsesmøde  d .17. jan. 2017 kl. 1830 hos Inge. 

Mødedeltagere: Signe, Inge, Marianne, Peter, Steen Georg, Keld og Niels. 

Agenda: 

Næste møde aftales til at være hos Niels, Granvej 5 onsdag d. 10. maj. Kl. 18.30. 

Punkt1 Hvad forventes af bestyrelsesarbejdet:  

Vi er bindeled mellem offentlige instanser og medlemmerne, når det er nødvendigt. Vi 
sørger for vejvedligeholdelse og indkalde alle medlemmer til frivilligt arbejde når det er 
nødvendigt. 

Nabostridigheder der indeholder meget personlige intime forhold er ikke vores bord. 

Punkt2 Sket siden sidst: 

Væltet træ på strandgrunden ved Jerk er til gene og kan være til fare for mennesker og 
dyr. Jerk vil ikke selv stå for fældningen, men vi må gerne selv fælde det og bruge 
brændet. 

Stormen Urt har som sædvanlig givet meget tang på nordsiden af badebroen.  

Beplantning før spørgsmålstegnet fortsætter hele vejen hen, når hegnet bliver forlænget til 
overgangen til toget.  

Bestyrelsen har fået en udfordring i form af forespørgsel omkring træhøjder på Falkevej, 
hvor servitutter giver bestyrelsen opgaver/muligheder.  

 

Punkt 3 :Vejene: 

Krejumhusvejs vejbelægning er problematisk, idet det er svært for Busser at komme op fra 
huset når det er frost og sne. 

Niels er udnævnt til vejmand og overtager dermed kommunikationen med kommunen, 
entreprenører og beboere. 

Falkevej skal asfalteres i år. Marianne og Niels inspicerer vejene og indhenter tilbud til 
asfaltering af Falkevej og undersøger løsninger på de andre vejudfordringer.  

Inge og Keld inspicerer vejbeplantning i området før påske - og giver besked om evt. 
manglende beskæring. 

Steen Georg lægger hækregler på hjemmesiden og ser nærmere på træhøjderegulativet 
på Falkevej. 

 

Punkt 4 Strandareal: 

Påfyldning af sand ved strandareal er sandsynligvis ikke noget kommunen vil hjælpe med 
men Peter undersøger sagen. 

Planen om ”hul” i broen er ikke kommunens problem eller en opgave, som de er ivrige for 
at hjælpe med. Vi forsøger fortsat på dialog med kommunen herom. Gode ideer til projekt 
”hul i broen” er velkomne. 



Skiltet med ”Privat badebro” bliver stående, under mild protest fra flere mødedeltagere. 

De øvrige skilte på vejene forbliver også uændret. 

St. Bededag 12. maj er som sædvanlig arbejdsdag på strandgrunden. 

Arbejdsopgaver stranddag. 

Signe og Jane: Mad, service m.v. 

Niels: Klare sække, øl og vand, stole og borde. 

Marianne: Maling. 

Alle: Arbejdsredskaber  

 

Punkt 5 Vestervig/lokalplan:      

Intet nyt.    

 

Punkt 6 Hjemmesiden: 

Niels tager kontakt til Aage og forhører sig en mere direkte adgang til hjemmesiden, så vi 
selv kan lægge meddelelser og facts på siden. 

 

Punkt 7 adresser og nye naboer: 

Foreløbig gives navne- adresser- og emailsopdateringer til Inge, som sørger for 
videresending til Aage  

Inge og Signe laver forslag til velkomstside til nye medlemmer.  

Punkt 8 hæk/træer: 

Hækregler lægges på hjemmesiden. 

Inge og Keld inspicerer beplantningen inden påske og medlemmer besked om manglende 
klipning.  

Punkt 9 Inddrivelser: 

Der er fortsat medlemmer, der er bagud med betaling. Omkring generalforsamlingen blev 
disse kontaktet. Dog var sidste opdatering fra Halsnæs Kommune ikke modtaget. Vi 
forsøger igen.  

Punkt 10: 

Generalforsamling er d. 27. oktober 2017 på Ølsted Kro. 

 

Punkt 11 eventuelt: 

Nye stole indkøbes til strandgrunden – er der nogle der ser egnede stole til god pris så gi` 
et praj til bestyrelsen.   

Niels 


