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Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand. 
Referat fra bestyrelsesmøde 11/10 2017 

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

Referat. 
Formanden bød velkommen til mødet. Der var udsendt en dagsorden med 8 punkter. Anne 
Lise spurgte, om der var andre emner til dagsordenen. Den blev godkendt, og der blev drøftet 
og besluttet følgende: 
1. Godkendelse af referat. 
Referatet fra 30/8 2017 er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
2. Siden sidste bestyrelsesmøde. 
a) Orienteringsskrivelse til grundejere, hvor ”ræven” har flænset affaldsposer, blev drøftet. 
Bestyrelsen bad (DB) udarbejde en standardskrivelse, som kan bruges i lign. tilfælde. 
Fremtidig procedure. Formanden ringer til vedkommende grundejer/ sender en SMS med 
billede af begivenheden. 
b) Der er tidligere skrevet til grundejeren på Birkevej 6 om en ulovligt parkeret campingvogn, 
uden at der er sket noget. (AO) skriver igen med en frist, og sker der ikke noget, kontakter (AO) 
Norddjurs Kommune. 
c) Der forekommer ind imellem klager til bestyrelsen fra medlemmer over andre medlemmer 
af Sommerhusforeningen. (DB) skriver en anvisning til medlemmer om proceduren ved klager, 
som lægges på hjemmesiden. 
d) Rotter set på Rønnevej. På sidste møde orienterede (AO) om problemet. Der er intet nyt i 
sagen. 
e) (DB) og (FF) orienterede om en høring, som Dronningens Ferieby havde inviteret til, om 
lokalplansforslag til en udbygning af området med feriehuse og aktivitetshal. På den baggrund 
vedtog bestyrelsen at fremsætte et ændringsforslag til Norddjurs Kommune, idet bestyrelsen 
foreslår, at de 5 storhuse placeres til mindst mulig gene for de omkringliggende grundejere i 
området. 
3. Grøfter. 
(AO) har haft kontakt til Norddjurs Kommune for en generel drøftelse af grøfternes tilstand i 
vort område. En repræsentant fra kommunen tilbød, at der afholdes et møde om en fremtidig 
løsning på grøfternes generelle tilstand, men især grøften mellem Birkevej/Kystvejen og 
Pilevej/Kystvejen. 
Gl. bræddebro ved Polderrevsvej/Kystvej fjernes af vor entreprenør. 
4. Veje. 
a) (AO) har haft kontakt til Colas om afslutning på sidste års vejarbejder og udbedring af 
mangler. 
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Det eneste, der mangler, er fejning af løse sten især ved udmundingerne af vejene. Colas anbefaler 
at udskyde det til foråret 2018. 
b) Skiltning med hastighedsbegræsninger, som drøftet på sidste generalforsamling.  Der har været 
afholdt et møde med kommunens vejafdeling, som har anvist en række muligheder. 
Bestyrelsen vedtog at undersøge muligheden for opsætning af en transportabel fartmåler ud for 
Poppelvej 1 som et forsøg, hvis det er muligt. (FF) retter henvendelse til vejafdelingen. 
c) Opsætning af skilte om ”Nabohjælp”. Bestyrelsen vedtog at ansøge vejafdelingen om tilladelse 
til opsætning af skiltning, som besluttet på generalforsamlingen. 
5. Grønne områder. 
Udvalget (DB, PA og EM.) anbefaler: 
a) Egevej. Alle egetræsstammer fjernes med rod, og der efterplantes med nye egetræer. Det blev 
anbefalet udvalget at tage kontakt til Rimsø Savværk til at udføre opgaven uden udgift for 
foreningen. Grundejerne orienteres senere om den endelige beslutning. 
b) Rønnevej. Bestyrelsen godkendte, at en grundejer får tilladelse til at fjerne og bortskaffe et 
udgået rønnetræ med rod ud for parcellen og plante et nyt rønnetræ. 
c) Østre Skovvej. Udvalget anbefaler, at bestyrelsen godkender et tilbud fra Frost & Schmidt på 
rydning af skovbryn langs Østre Skovvej på begge sider af Lyngvej samt påkørsel af ekstra jord. 
Tilbuddet blev godkendt. (AO) træffer aftale med firmaet, og arbejdet skal være afsluttet senest 
1/11, hvorefter der gives besked til entreprenørgården, der skal renovere stien langs Østre 
Skovvej. 
d) Trekanten. Udvalget har kikket på trekanten ved indkørsel fra Kystvej til Pilevej. Udvalget vil 
senere komme med et forslag til forskønnelse af Trekanten. 
6. Entreprenørkontrakter, grønne og vinter. 
a) Vintervedligeholdelse. Forlængelse af kontrakt på vintervedligeholdelse med Ålsø Service er 
forhandlet på plads på uændrede vilkår for en ny 2 årig periode og gælder frem til 30/4 2019. 
Kontrakten blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
b) Kontrakt på de grønne områder. Frost & Schmidts Ejendomsservice har fremsendt et forslag til 
genforhandling af kontrakt for en ny 2 årig periode, gældende fra 1/1 2018. Bestyrelsen vedtog, at 
(FF) og (HOM) drøfter forslaget med entreprenøren, så aftalen kan fremlægges til godkendelse på 
næste bestyrelsesmøde. 
7. Økonomi. 
Kasserer (HOM) redegjorde mundtlig for foreningens økonomi. Redegørelsen blev taget til 
efterretning.  
8. Eventuelt. 
(DB) redegjorde for tanker og lovgivning ved indsamling af mail adresser på medlemmerne til brug 
for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling m.m. (DB) blev bedt om at udarbejde en 
oversigt over fordele og ulemper ved brug af mail til medlemmerne til næste møde. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
Frede Frandsen 
Referent. 


