
Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand 

Referat af bestyrelsesmøde 15.11.2017 

Til stede var hele bestyrelsen: Anne Lise Olesen (AO),  Frede Fandsen (FF),  Hans Ole Malfeld 
(HOM),  Ditlev Bluhme (DB), Preben Andersen (PA) og suppleant Else Marie Møller (EMM) 

Udsendt dagsorden med 8 punkter. Dagsordenen godkendt med den tilføjelse at under punkt 8 : 
Eventuelt  Muligheder omkring brug af e-mail ifm. Generalforsamling drøftes. 

1. Godkendelse af referat. 

Referatet godkendt. AO har endnu ikke sendt brev til Birkevej 6, - men det vil ske snarest. 

2. Siden sidst. 

Intet til punktet 

3. Grøfter. 

Der er bedt om tilbud på oprensning af grøft mellem Pilevej og Kystvejen samt ved Rødbedestien, - 
tilbuddet endnu ikke fremkommet. Vi håber fortsat på velvilje fra kommunens side ift. løsning af 
problemerne med tilbageløb, da problemet har eksisteret siden foreningen overtog området fra 
kommuenn. 

4. Veje. 

a. Der ligger en del løse sten i vejkrydsene, - AO bestiller en fejning. 

b. Kommunen har givet tilladelse til opsætning af mobil fartviser og skilte med nabohjælp. 

Mobil fartmåler: FF undersøger priser mhp. opsætning april/maj 2018. Derefter tager vi på næste 
møde stilling til, hvor den skal opstilles og hvem der har ansvar for drift og evt. flytning 

Nabohjælpsskilte: Bestyrelsen besluttede opsætning.  Der er behov for 7 skilte a ca 1000 kr. pr stk + 
opsætning. FF sætter i værk 

5. Grønne områder 

a. Østre Skovvej er klar til, at kommunen kan lave stier. 

b. Egevej: Der er indhentet 2 tilbud på fjernelse af egetræerne. Bestyrelsen besluttede, at Frost og 
Smidt udfører arbejdet, - beboere på Egevej tilbydes stammerne mod udgiften til nyplantning DB 
skriver et lille brev herom. Genplantning udskydes til efterår 2018. 

c. Trekanten: Bestyrelsen besluttede at udskyde forskønnelse af Trekanten, idet det findes vigtigere at 
få styr på overfladevand/grøfter. 

d. Rønnevej: Grundejer alligevel ikke interesseret i selv at fjerne udgået træ. Frost og Smidt bestilles 
og aftaler samtidig med ejeren, hvor et nyt træ skal plantes. DB ansvarlig 

 



6. Kontrakter:   

Grøn kontrakt: Bestyrelsen besluttede at indgå 2-årig kontrakt på det foreliggende grundlag/fremsendt 
tilbud. I den nye kontrakt indskrives, at oprensning af grøfter skal ske i perioden 1.11. til 31.12.  

Det har i år ikke været muligt at oprense grøfter pga. meget vand, - men det vil ske inden 31.12. 

7. Økonomi: 

Kassereren redegjorde for den aktuelle økonomi. På baggrund af opgørelse af udgifter pr. 1.10. 
skønnes et overskud i år på ca. 200.000. 

8. Eventuelt:  

Procedure vedr. udsendelse via e-mail: På baggrund af oplæg fra DB drøftedes forskellige 
muligheder. Der vil være en del arbejde med e-maillister, ikke alle ønsker at modtage indkaldelse via 
e.mail, muligheder for nyhedsbrev mv. På næste møde besluttes, om der skal igangsættes et forsøg 
med nyhedsbrev via mail for ad den vej at se omfang/værdi med henblik på evt. senere at bruge mail 
til kommunikation med medlemmerne 

Næste møde: 17.1.2018 kl. 16 

 

Referent: Else Marie Møller   

 

 


