Referat af Bestyrelsesmøde
i
Grævlingehøj Grundejerforening
25/11 2019
Tilstede var: Marianne Frost, Signe Birkbøll, Dorthe, John Bo Sørensen, Peter Sand
Jakobsen, Keld Jepsen.
Referat; Signe
1. Siden sidst
Indkomne breve fra medlemmer: - Om chok over bebyggelsen på grusvejen nederst
på Hulvejen, om fremme af Lokalplan i kommunen. Vores område ER på
prioriteringslisten, men vi kan selv være med til at starte dialogen gennem vores 3
foreninger. Bl.a. om hvilke værdier der er de vigtigste i området.
Vi venter stadig på skiltet ” NABOHJÆLP ”
Skilt med fartbegrænsning ” 30 km/t ” skal stå helt nede ved indkørslen til vores
område Frederikssundsvej. Her skal de 2 andre Foreninger tages med på råd.
2. Vejene
Vi afventer kloakeringsplanerne for området.
Vi skal huske AT HAVE PÅ SKRIFT – hvordan vi ønsker veje og rabatter afleveret
EFTER kloakeringsarbejdet.
EGEN betaling af sammenføjning til hovedkloaksystem kommer anslået til at koste
30-32.000,Lapning af div. veje 6 kubikmeter kunstbeton og 1 dags arbejde 7125,- incl. Moms
Mht. Krejumhusvej forslag ; fjerne jordlag ca. 50 kvadratmeter, Jelsa granit ca.
14.500,- ( Erik Andersen Bøgely maskinstation
3. Stranden
Fællesarealet ved vores strand blev slået – og høet bortskaffet. Det kostede 6000,Signe skriver fondsansøgning, for at skaffe midler til en strandsauna.
4. Nabogrundejerforeningerne
Marianne holder møde med Granhøj og Vestervig d.15/12 hvor LOKALPLAN sættes i
gang.
5. IT og Hjemmesiden
Aage tager hånd om hjemmesiden.
Bettina Faust og Ole Håndsbæk har oprettet en FACEBOOKprofil ” Grævlingehøj
grundejerforening ”
6. Nye naboer
Falkevej nr. 1 har fået ny ejer

7. Kregme forskønnelsesudvalg
Nu er hækken langs hegnet til jernbanen mere end 3 år. Fremover vil fjernelse af
brombærkrat være prioriteret. Hvis nogle i vores forening vil melde sig under
fanerne, så skal de være velkomne. Signe kan videreformidle via Favebook.
8. Økonomi
Alle Bestyrelsens medlemmer har afleveret legitimation til formanden / banken.
9.

Eventuelt

10. Dato for næste møde i Grundejerforeningen
Mandag d. 23.marts 2020

