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Grundejerforeningen Grævlingehøj
Referat af bestyrelsesmøde
hos John Bo Sørensen
19.6.2019 kl. 19.00
Vi mødtes hos John Bo og tilstede var også Marianne, Dorthe, Keld, Peter og Signe.
Stig havde meldt afbud.
Her er hvad vi talte om på aftenens møde :
• Vi talte om behovet for at aflaste Stig.
Anne Westfall og Marianne har bilag på udgifter (til stranddagen).
Status på kontingentindbetalinger? Har nogen glemt at betale.
Selvom kontingent går over ejendomsskatten, indkræver kommunen IKKE, hvis
nogen springer over betalingen. Vor kasserer mangler vi derfor på møderne.
• Fra Milting havde vi modtaget ønske om asfaltering af Duevænget. Endnu en
gang slog vi fast – på baggrund af afstemning blandt grundejerne ved
generalforsamlingen, at vores veje ikke skal være bredere og ikke skal
asfalteres.
• Talte om muligheden for at få flaske-container opstillet bag skurene ved
stationen. Marianne undersøger dette ved kommunen.
• Affaldsspanden nærmest stranden har fået en påskrift om, at det er i dén, at
strandgæster kan lægge deres affald her.
• NYE SOMMERHUSEJERE : Elisabeth på Egernvej 8, Vagtelvej 6 og Egeris
Thorsen Gyvelvænget.
• Marianne har gået en runde i området, for at fotografere de vejskilte, der bør
udskiftes/ restaureres. Kommunen er efterfølgende kontaktet herom.
• Vi nåede IKKE at reparere på vejenes rabatter og kanter til stranddagen. Har
nogen i grundejerforeningen lyst til at lave et arbejdshold til dette arbejde, vil
det være perfekt (giv i så fald besked til Marianne senest 31.8) Alternativt beder
vi Ulvedal om at stå for dette arbejde.
• Trappen på badebroen blev anbragt rettidigt til badesæsonen.
• Strandgrundens havemøbler er efterfølgende blevet malet.
• Tømmerflåden er efterfølgende malet og lagt ud. Badestige er indkøbt.
• Med nummerering af strandens mange joller/kajakker vil vi kunne danne os et
overblik over ejere. Og evt. joller der er kommet hertil under stormvejr.
Keld får fortegnelse over medlemmer af G/F navne.
• Peter har lappet badebroen, men Keld og Signe vil gerne stille sig til rådighed for
at lappe endnu flere huller og ujævnheder.
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• Signe vil på vegne af forskønnelsesgruppen forsøge at få Lokalbanen til at
donére en spand maling til metalskurene, så vi kan male graffitien over.
• Marianne mødes med G/F Granhøj og Vestervig efter sommeren
• Grusvejen ned til Busser og Ullas matrikel skal udbedres.
• Sankt Hans bålet var ikke stort i år. Men smukt. Og 25-30 grundejere mødtes og
sang og nød sommeraftenen.
• Den årlige Generalforsamling i Grundejerforeningen afholdes på Ølsted kro
25. oktober.
Næste møde i Bestyrelsen er onsdag d. 25. september kl. 19 ( til kaffe ) hos Marianne.
God sommer og på gensyn på strand og veje indtil da !
Referent; Signe

