
G/F Grævlingehøj 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10.5.17 kl. 18.30 
hos Niels, Granvej 5   
 
 
Mødedeltagere: Inge, Peter, Keld, Niels og Marianne, Bettina & Signe.  
Stig og Steen Georg havde meldt afbud. 
 
Agenda: 
 
Næste møde aftales: Aftales senere. 
 
1)  Sket siden sidst v. Marianne 
 
1.1) Stranden - Info om arbejdsdag er lagt på hjemmesiden. 
 
1.2) Kregme forskønnelse / Spørgsmålstegnet  
Bænken males samt træværk på huset males hvidt. Skiltet ordnes. 
Gruppen tænker på at lave noget omkring skurene, så de ser pænere ud. 
Efeu eller lignende er en ide til hegnet ved Stationsbygningen.  
På bestyrelsens vegne hører Signe Kommunen om muligheden for at komme til og fra 
stationen uden at skulle over hovedvejen. 
 
1.3) Miljøstyrelsen kommer i området i perioden maj-oktober 2017. 
 
1.4) Medlemsliste på internettet  (Aage er kontaktet med henblik på at få dette fjernet) 
 
1.5) Væltet træ v. Jerk – bliver stående, men tjekkes på stranddagen for døde grene.  
 
1.6) Referat står Marianne for indtil generalforsamlingen.  
 
2)Vejene v. Niels 
2.1) Grusveje – Niels får hentet grus til alle veje. Dette placeres i en bunke hos Niels 
på Granvej 5 (hvis nogen har brug for grus) 
2.2) Asfalt  
Kreumhusvej har problemet, at biler ikke kan komme op, fordi vejen er stejl og der er  
store huller. Mulighed: Græsarmeringssten eller asfalt. Vi indhenter pris også på asfalt. 
Inge hører ejeren på Falkevej 1 om gravearbejdet kunne være noget for ham – så vi 
evt. kan få en billigere pris på Kreumhusvej. 
 
Falkevej: Michael Juel Larsen er valgt som asfaltentreprenør – tilbud 294. Niels, Stig 
og Marianne har afsluttende møde med ham i næste uge. 
 



3) Strandareal: 
3.1) St. Bededag: Gennemgang af arbejdsopgaver: 
Signe & Jane: Mad, service m.v. + popcorn 
Peter medbringer 1 grill  
Bettina medbringer net til popcorn 
Bettina står for klare sække, øl og vand 
Alle: Arbejdsredskaber 
Stranddagen: Tømmerflåde, vi taler om mulighed for vintertrappe 
Skurvogn/saune ide til området? 
 
3.2) Sct. Hans – Fælles spisning på strandgrunden fredag d. 23.6.17 kl. 19.00. 
Medbring mad & drikkevarer til eget forbrug. Keld står for bålet – og sætter pæle op til 
indikation af bålstørrelse (I tilfælde af dårligt vejr aflyses fællesspisningen) 
  
4) Vestervig / Granhøjen - Lokalplan v. MF – intet nyt 
 
5) Hjemmesiden/IT  
5.1) Af sikkerhedshensyn ønsker Bestyrelsens mulighed for adgang til hjemmesiden  
– hvis noget sker med Aage. 
5.2) Inge & Signe arbejder videre på velkomst-brev og velkomstside til nye 
medlemmer.  (”Vi værner om hinanden og naturen i området”) 
 
6) Træhøjde Falkevej v. Steen Georg 
Steen Georg fik opgaven på sidste møde – lad os høre om udfordringerne… 
 
7) Adresser/nye naboer v. Inge  
7.1) Falkevej 4 og Falkevej 6 har fået nye ejere. Velkommen til  
7.2) Nyt kort er lagt på hjemmesiden 
(Email, adresser og opdateringer – gives til Inge – og videresendes til Aage, som får opdateret medlemslisten) 
 
8) Vejbeplantning/højder: 
Alle må gerne se om renovationsbiler, brandvæsen m.v. kan komme forbi ud for deres 
respektive grunde. 
Efterfølgende kigger Inge & Keld vejene igennem – og giver eventuelle grundejere 
besked, hvis der fortsat er mangler. (Hækregler er lagt på hjemmesiden) 
 
8.1) Falkevej – servitut på 3 meters højde 
Bestyrelsen laver brev ala tidligere, hvor vi opfordrer til snak og inviterer til møde hos 
Bettina & Johnny, søndag d. 11.6, kl. 11.00 på Falkevej 9.  
 
Træudvalg/Træfældelaug laves med Niels som ansvarlig. Så har nogen lyst og 
mulighed for at give en hånd med/har brug for hjælp til fældning af træer, så 
kontakt til Niels. 



 
9) Inddrivelser v. Stig:  
Status på forfaldne beløb? Det ser ud til at alle har betalt 1. rate af 2017 – men der er 
fortsat nogle gamle restancer, som mangler at blive betalt. Der følges op… 
 
10) Generalforsamling: Næste gang 27.10.17 
Status/nyt til generalforsamlingen: Overvej jeres poster… 
Marianne ønsker ikke at genopstille. 
I indkaldelsen opfordrer vi medlemmer til at stille op til bestyrelsen. De må gerne give 
sig til kende hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
11) Eventuelt: 
2 stole skal indkøbes til strandgrunden…. hvis nogen ser egnede stole – så giv 
bestyrelsen et praj – så ikke flere indkøber stole. 
   
Forplejning ved bestyrelsesmøder refunderes med kr. 400,- til den der lægger hus til.  
 
Ideer: 
Sommerfest m. vildsvin.  
Fastliggerfest om vinteren. 
 
Tak for et pragtfuld tragtement – og himmelsk rabarberkage  
Marianne 


