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Grundejerforeningen Grævlingehøj
Referat af bestyrelsesmøde på Ølsted Kro
fredag d. 27.10.2017 kl. 18.00
1. Sket siden sidst v. alle
2. Vejene
2.1. Nyt asfalt
Stig og Marianne havde møde med entreprenør og NCC. De løse sten er fejet væk – men idet
overgangen v. Hybenvej kræver nye kantsten og ekstra længde, har vi modtaget pris kr. 8000 +
moms for dette arbejde – og har valgt at afvente til Grævlingehøjvej indenfor 3-5 år skal have
tilsvarende arbejde lavet.
2.2. Grusvejene
Kreumhusvej – Niels har bedt Ulvedal om tilbud – trods rykkere, er dette endnu er ikke modtaget.
Jord skal fjernes og en aftale om at dele omkostninger skal laves med Busser.
Vejfyldsbunke ved Niels kan som nævnt tidligere frit benyttes, hvis medlemmer finder huller på deres
vej.
2.3. Bevoksninger
Mail er modtaget fra Granhøj – omkring manglende klipning og fastholdelse af 1-meters rabat ved
vejene. Marianne har bedt Halsnæs Kommune om mere konkrete af regler herfor.
Brandhanen på Grævlingehøjvej er nu synlig.
3. Stranden
3.1. St. Bededag + Sct. Hans
Klods til tømmerflåden skal støbes og samtidig skal fragtes ud i vandet.
Betonklods laves næste St. Bededag.
3.3. Skilte – adgang til Strandarealet forbudt
Bettina har indhentet priser og bestiller skilt: Blind vej - ingen vendeplads.
Niels har modtaget ønske om spejl ud for Hybenvej, så udsyn bliver bedre.
3.4. Vintertrappe til badende folk
Bundgangspæl m. tov i? (Johnny har ”dunker”) Vi fortsætter tankerne om vinterbadning…
3.5. Slåning af strandareal
Kommunen er er kun interesseret i det bagerste stykke – og vil ikke fjerne popler m.v.
Til gengæld har kommunen givet information om hvor vi evt. kan indhente tilskud til dyrehold, idet
Marianne også har forespurgt om muligheden for evt. tilskud hertil. Ideen er, at vi får sat nogle
hjørnepæle rundt på strandarealet, således at der kan laves midlertidige folde, så strandarealet kan
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afgræsses i stedet for at alt skal klippes. Bestyrelsen er positiv for ideen.
Stig kom med tilføjelse, at geder er altædende og vil være en god kombination med heste. Vi afventer
resultatet på generalforsamlingen i aften.
Peter er kommet med forslag om at vi igen laver strandudvalg – hvilket bestyrelsen var enige heri.
Strandudvalget er derfor igen en realitet.
4. Vestervig / Granhøjen v. Marianne
Mail modtaget omkring spørgsmålstegnet, hvor bevoksningen i det skarpe sving ønskes klippet samt
områdets rabatter og deltagelse i Landliggersammenslutningen.
5. Hjemmesiden / IT
5.1. Nu kan Niels komme på hjemmesiden – men Niels har brug for hjælp og hører medlemmerne i
aften om nogle har kendskab til one.com.
Husk at sende mails ud bcc.
5.2. Forslag til Velkomst-side til nye medlemmer v. Inge/Signe.
Forslag forventes til næste bestyrelsesmøde.
5.3. Ordensregler blev justeret til gennemgang på generalforsamlingen.
6. Træfældelaug v. Niels
Niels føler at folk generelt er positive og træteamet har fået flere opgaver.
7. Adresser/nye naboer v. Inge
Poul Bykjær Nielsen er gået bort.
8. Kregme forskønnelse v. Signe
Der arbejdes på skilt til stationen og forskønnelse af denne. Der er dog begrænsede muligheder idet
stationen ikke er foreningens ejendom.
9. Inddrivelser v. Stig
Lidt af gælden er indbetalt siden sidst. Det bliver den ny bestyrelse, som igen skal tage kontakt til
disse grundejere.
10. Generalforsamling v. Marianne
Trods opfordring på indkaldelsen til generalforsamlingen er der ikke modtaget nogen forslag til
deltagere i bestyrelsen, men vi håber på, at folk vil melde sig ved opfordring.
11. Eventuelt:
Folk var begyndt at komme, så vi mødet blev hævet.
Marianne 28.10.2017
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