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Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand. 
Referat fra bestyrelsesmøde 7/6 2017. 

 
     Tilstede var: Svend Ø Møller (SØM), Annelise Olesen (AO), Frede Frandsen (FF), Hans Ole   
     Malfeld (HOM), Ditlev Bluhme(DB), Preben Andersen (PA) og Else Marie Møller (EMM). 
      

Referat. 
Formanden bød velkommen til det første møde efter generalforsamlingen og en særlig 
velkomst til nyvalgt suppleant, Else Marie Møller. Det er en tradition, at suppleanterne 
inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men med taleret. 
Der var indkaldt til møde via mail 5/6 d.å. med følgende dagsorden: 
1. Konstituering af bestyrelsen. 
2. Evaluering af generalforsamlingen. 
3. Foreningens regulativ pkt. 4 stk.2, køretøjer i området. 
4. I formandens fravær. 
5. Eventuelt. 
 
Ad.1. I henhold til vedtægtens §15 valgtes: 
    Annelise Olesen til næstformand, 
    Hans Ole Maldfeld til kasserer og 
    Frede Frandsen til sekretær. 
Nedsættelse af et forretningsudvalg blev drøftet. Der var ikke stemning for nedsættelse af et 
forretningsudvalg. Det blev aftalt, at kommunikation i bestyrelsen og mellem 
bestyrelsesmedlemmerne skulle være bedre. 
Ad.2. (FF) havde udsendt det første udkast til referat fra generalforsamlingen med forbehold af 
dirigentens godkendelse. Referatet indgik i evalueringen. 
(KMM) undrede sig over afstemningen og resultatet af forslag til hastighedsbegrænsninger. 
(FF) foreslog, at vi efter sommerferien inviterer repræsentanter fra vejmyndighederne til en 
snak på et bestyrelsesmøde om problemstillingen. Det var der enighed om. 
Bestyrelsen var tilfreds med forløbet og med dirigentens rolle ved generalforsamlingen. 
(FF) foreslog, at der udsendes en pressemeddelelse om generalforsamlingen og 
konstitueringen til den lokale avis. Det var der enighed om. 
Ad. 3. (SØM) havde udarbejdet et udkast til brev til grundejeren Bøgevej 7 og Birkevej 6 med 
henstilling om, at der ikke må parkeres campingvogn på fællesarealet ud fra grundejerens 
grund. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at rette henvendelse til grundejere, som ikke 
overholder regulativets bestemmelser. Det gælder også grene, kompost, byggeaffald og andet 
affald. Udkastet blev godkendt og sendt pr. post til grundejerens private adresse. Der blev 
givet en frist på 14 dage. Sker der ikke noget, så retter foreningen henvendelse til Norddjurs 
Kommune om, at de går ind i sagen. 
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Ad.4. Formanden ønskede orlov frem til den 20/8 d.å. Det blev bevilget, og næstformanden 
tager over indtil 20/8 d.å. 2. suppleant Ditlev Bluhme indtræder i bestyrelsen, indtil formanden 
vender tilbage. 
Ad. 5.  (SØM) oplyste om en klage over erhvervsmæssig handel fra Rønnevej 21. Klageren 
henviste til lokalplan 73, hvoraf det fremgår, at der ikke må drives erhverv i 
sommerhusområdet. 
Det blev besluttet, at (AO) skriver til klageren og beder klageren rette henvendelse til 
Norddjurs Kommune, da det er Norddjurs Kommune, der skal håndhæve lokalplanen. 
(SØM) oplyste, at han har meddelt entreprenøren på de grønne områder, at aftaler om en 
række tilbudsopgaver ikke skal udføres, men er overdraget til en anden entreprenør. Det være 
sig opfyldning af huller langs vejene, efter Colas asfaltarbejder er udført, rørlægning af grøft 
ved ”Rødbedestien”. Dette tog bestyrelsen til efterretning. 
Mødet sluttede kl. 18. 
Frede Frandsen  
Sekretær. 

 
 

 
 
 
 

 


