Bestyrelsesmøde i Grævlingehøj Grundejerforening
28.nov 2018 i Skipperhuset.
Til stede var Marianne, Peter Sand, Keld, Dorthe og Signe
Afbud fra John Bo og Stig Wessberg
• Bestyrelsen har ikke myndighed til, at beslutte noget om asfaltering på stikvejene. I
øvrigt var der flertal på Generalforsamlingen om, at vi bor i et sommerhusområde, hvor
græsvejene er en del af charmen.
• Grundejerne er blevet informeret om, at klippe hække og træer, der hænger ud over
vejene og hindrer vigtige køretøjer i at komme frem.
• Fra bestyrelsens side ” henstiller ” vi. Vi er ikke ” politi ”.
• M.h.t indbrud i området ; Hils på folk ( så de ved at de er registreret ) – hold øje med
varebiler – antast evt. – hold naboer og bestyrelse underrettet, når noget virker
mistænkeligt.
• Spørgsmål om HØFDER skal rettes til kommunen, som allerede har 400 verserende
sager af den slags.
• TANG på badebroen. Meget. Der er næsten ingen gennemstrømning af vand gennem
de betonrør der ligger under broen…Med gamle kyst-kort kan vi måske få overblik over
hvordan kystlinjen har set ud. Keld fremskaffer luftfotos fra1954.
• BADEBROEN vil blive udbedret når foråret kommer ( stopning af huller )
• Foreningen Granhøj har det værktøj vi får brug for, når vi skal slå en bundgarnspæl ned
ved stenene yderst tv på badebroen. Dén kombineret med et tov, skal gøre det muligt
for vinterbadere at komme i vandet uden badebro. Formanden Ib kan kontaktes.
• VEJE, RABATTER og VEJKANTER - nedfaldsblade og ukrudt skal fjernes, så
asfaltvejene ( Grævlingehøjvej, Duevænget og Falkevej ) ikke gror til. Vi foreslår, at der
laves en gruppe på Strandrensedagen, som tager sig af dette. Medbringende spader
og lugejern. Samtidig kigger vi efter slitage og huller til udbedring. Ligeledes laves en
gruppe til vedligeholdelse af skel mod Brinck.
• Brandhanen ud for Arnes hus ( Grævlingehøjvej ) skal klippes fri, så den er synlig i
tilfælde af brand i området.
• Bestyrelsen foreslår numre sømmet fast til kajak/både-stativet v. strandengen. Og
tilsvarende numre/navne på fartøjerne, så det er lettere at registrere hvis nogen
mangler. Og for at vide hvor man skal rette henvendelse, hvis en båd skvulper rundt i
fjorden.
• Regning for afhentning af de store indpakkede hø-baller på strandengen er endnu ikke
kommet fra Hans Ole.
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• Bondemand Carsten ( som Dorthe kender ) vil måske slå græsset mod at FÅ det til
dyrefoder. Måske er han også interesseret i tang til gødning ?
• Foreningerne Vestervig og Granhøj er med til at betale for vedligehold af
”Spørgsmålstegnet” på Grævlingevej og for forskønnelse af stationsområdet ( hækken )
• Marianne Frost er gået ind i Bestyrelsen i Landliggersammenslutningen, for at være
med til at sikre sig dennes overlevelse. Vores bestyrelse finder, at det er vigtigt at
sammenslutningen findes og tager sig af div. Sager.
• HJEMMESIDEN. Marianne spørger Aage, som tidligere bestyrede den og Lars fra
Gyvelvænget om de vil se på den. Flere gamle fotos fra området skal være velkomne.
Og Signe sender VELKOMSTHILSEN via Marianne, så den kan scannes ind.
• TRÆFÆLDERLAUGET. Er der medlemmer i foreningen, der frivilligt vil være
grundejerne behjælpelige med træbeskæring/fældning ? Keld kender en top-kapper der
er rimelig i pris.
• Marianne har fået overdraget mapper og medlems-adresser fra tidl. forkvinde Bettina.
Adresserne kan deles med usb-stik med Signe.
• Til hjemmesiden skal vi have tilføjet noget om GDPR. MF laver oplæg til næste
bestyrelsesmøde, som forventes i marts 2019.
• STATIONS-FORSKØNNELSE. Hækken har det godt og er blevet luget sidste gang før
frosten sætter ind. Til foråret vil vi gerne male bænken og den hvide streg på
bygningen, samt male graffitien over på skurene ved mobilmasten.
Og plante havtorn langs autoværnet.
EVENTUELT :
Dorthe foreslår spejl ved svinget på Grævlingehøjvej nede ved skinnerne.
Der køres med for høj hastighed.
Skiltet på stranden ” Privat bro ” er der ingen i bestyrelsen der synes pynter.
Generalforsamlingen beslutter om vi skal fjerne skiltet ?
Marianne kontakter Bettina vedr. VEJSKILTE.
GENERALFORSAMLING på Ølsted Kro falder sidste fredag i oktober.
Vi blev enige om, at sende Inge H. og Bettina en julehilsen fra Bestyrelsen for
engageret arbejde for foreningen i hhv. 25 og 1 år.

Ref. Signe Birkbøll, 3december
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