
 
 
 

       Grundejerforeningen Grævlingehøj 
Referat af bestyrelsesmøde  

onsdag d. 27. marts 2019 
 

Mødedeltagere: Keld Jepsen, John Bo Sørensen, Dorthe Feilberg, Peter Jakobsen, Signe Birkbøll & Marianne Frost.  
Afbud: Stig Wessberg. 

 
Ad 1: Sket siden sidst v. alle 
Vi startede mødet med en tur på stranden, hvor OAK Nielsen fra Grønt Råd & Nordkysten deltog, for at rådgive 
os I forbindelse med bro, sand, høfder m.v. Efterfølgende gik vi en tur på vejene.  
 
En del ejerskifte samt huse til salg – se mere under punkt 7. 

 
Ad 2: Vejene 
Asfaltveje: Rabatter og kanter – ordnes St. Bededag – se gerne liste med opgaver til stranddagen. 
I år har vi rigtig mange opgaver, så vi håber på stor mødedeltagelse. 

 
Grusvejene: Skal efterses og hvor nødvendigt skal midterrabat ”skæres” af. Evt. huller opfyldes.  
Samtidig indhentes pris på græssten til Krejumhuusvej.  

 
Spejl v skinnerne: Forslag fra Dorthe. Det var der ikke stemning for, så der arbejdes ikke videre med sagen.   

 
Vejskilte: Status fra Bettina på hvor langt hun kom med Kommunen. Dorthe/Marianne følger op. 

 
Ad 3: Stranden 
Vintertrappe til badende folk? Bundgangspæl på 2,5 meter m. tov i. Vi hører Granhøjen om de vil hjælpe os 
med pæl, når de påbegynder reparation af deres badebro. (de har en speciel ”sandstøvsuger”) 
 
Græsslåning på strandgrunden: Det blev aftalt, at vi får græsset slået på stierne og hen til bænkene 1 gang om 
måneden i græssæsonen (ikke det store areal)  
Marianne hører igen Kommunen om slåning af hele strandarealet til august/september.   
 
Badeplatform: Signe får lavet skilt med: ”Ophold og udspring på eget ansvar” – som sættes på badeplatform. 

 
Tang på stranden: Intet problem nu. Vi finder løsning, hvis/når problemet opstår. 

Både på stranden: Marianne indkøber numre til stranddagen, som sættes bag på alle både. Ud fra dette laves 
liste, så bestyrelsen ved hvem der er bådejer.  

 
Broen – hvad gør vi: Vi havde gennemgang af strandområdet med OAK Nielsen. Hans mange års erfaring siger, 
at hvis vi laver hul i broen – på op til halvdelen af broens længde, så vil det kun give en 25% effekt. Ud fra dette, 
vurderer bestyrelsen, at vi skal reparere broen, men ikke ændre ved den.  

St. Bededag – Forslag til arbejdsplan gennemgået – se vedhæftede.                                                                
Dorthe får skilt fra Inge, som sættes op ASAP.  

 
Ad 4: Vestervig / Granhøjen: Intet nyt.  
 
Landliggersammenslutningen: Kommunen taler om Lokalplaner. Landliggersammenslutningen har oprettet 
arbejdsgrupper. Se evt. landligger-halsnaes.dk  

 
Ad 5: Hjemmesiden / IT: Velkomsthilsen er lagt på hjemmeside. GDPR-information er ligeledes lagt live.  
Alt tidligere materiale på hjemmesiden skal gennemgås for private informationer.  
Ekstra person, Lars, skal vi have på banen i løbet af foråret, således at vi har 2, som har adgang til siten.  

Hjemmeside:	
www.graevlingehoej.dk	



 
 
 
 
 
Ad 6: Træfældelaug: Er pt. ikke eksisterende, så udgår som punkt på næste dagsorden. 

 
Ad 7: Adresser/nye naboer/opdateringer: 

Hybenvej 8, overtaget af søskendeparret: Signe & Bo Raahauge 
Grævlingevej 10, solgt til datter, Mette Loiborg 
Falkevej 5, solgt til Jannie Larsen 

    Alle personer med allerede relationer til området J 
 

Følgende veje har huse til salg: Vagtelvej, Duevænget og Egernvej  (efter mødet også Grævlingehøjvej) 

GDPR: Forslag godkendt og lagt på hjemmesiden. Samtykkeerklæring er underskrevet af de tilstedeværende 
        bestyrelsesmedlemmer.  

 
Ad 8: Kregme forskønnelse v. Signe: Ny lugedag er på vej.  
    Hvid streg på bygningen og den gamle bænk ønskes malet på Kregme Station.  

 
Ad 9: Inddrivelser v. Stig: Flyttes til næste gang.  

 
Ad 10: Eventuelt: Sct. Hans er en søndag, så bestyrelsen håber på fremmøde til Sct. Hans på stranden.   
 Tørt haveaffald kan lægges på bålet i op til 2 uger før (dvs. fra Pinse) 
 Keld sætter pinde op til indikation af bålplads. 
 
Hvis haveaffald lægges på bålpladsen, skal man samtidig tage del i arbejdet som bålpasser. 
 
Næste møde hos John Bo Sørensen d. 19.6.2019 kl. 19.00 (til kaffe) 
 
Tak for i aften – Referant: Marianne Frost 

 
 
 

 


