Bestyrelsesmøde

lørdag 30. august kl. 10, hos Kirsten Bertelsen, Adelevej 33.
Referat
Afbud: Kirsten Højgaard

Referat af generalforsamlingen udsendt via mailliste og lagt på hjemmesiden 25. juni 2014 godkendt uden
bemærkninger. .
Økonomi:
Kirsten Bertelsen oplyser, at der udover det aktuelle kapitalbehov for resten af året er over 100.000 kr. i
kassen. Kun fem grundejere mangler endnu at betale kontingent 2014/2015.
Internet:
Formanden orienterede om masten på Fjeldholmlejrens grund. Nabohøringen er afsluttet og der er kommet
tre indsigelser fra DCU, en beboer på Benediktevej og en gruppe borgere på Stavnsborgvej/Anettevej.
Svarene på de indsigelser, der rejses, er udarbejdet af Primanets teknikere i samarbejde med formanden,
der regner med at svarene afgår til kommunen i løbet af weekenden.
Kontaktgruppe:
Generalforsamlingen vedtog at nedsætte en kontaktgruppe med medlemmer fra grundejerforeningerne og
campingplads m.v. Gruppen skal være kontaktled til kommune og andre myndigheder med henblik bl.a. på
at Gjerrild Nordstand tildeles det blå flag hvert år, at telefon- og internetdækningen forbedres, at
strandområder forsynes med affaldsspande af passende kapacitet og at informationsboden ved stranden
opdateres. Preben Larsen havde fremsendt forslag til indbydelse og fik i opdrag at indkalde til mødet - helst i
oktober.
Veje:
Birgit Hallingen, Annavej 22A, har skriftlige henvendt sig til en række grundejere om den efter hendes
mening stærke trafik, høje hastighed og støvplagen på Annavej. Hun påpeger desuden - i en separat
henvendelse til bestyrelsen - de gener, hun mener, der er ved trafikken på Annavej og spørger, om
bestyrelsen har forslag til løsninger af de nævnte problemer.
Hun har i samme sag desuden pr. brev henvendt sig til borgmester Jan Pedersen, kommunens
udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og til det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Else
Søjmark.
Besvarelsen fra Norddjurs Kommune fastslår utvetydigt, at Grundejer-foreningen Gjerrild Nordstrand med
undtagelse af Langholmvej administrerer og vedligeholder områdets andre veje vest for Langholmvej. Det er
derfor GNG, der skal tage initiativ til ændring af den eksisterende vejføring i området. Eventuelle ændringer
skal behandles af Norddjurs Kommune og godkendes af politiet.
Bestyrelsen har grundigt gennemgået områdets vejsituation, og anerkender fuldt ud, at især Annavej og
Betinavej er hårdt belastet af trafik, men peger på, at den enkelte grundejer med beplantning og lignende
afskærmning kan reducere både støv- og støjplage.
Det blev besluttet at tage kontakt til de kommunale myndigheder med henblik på både at få faglig vejledning
med henblik på en omfattende renovering af områdets mest benyttede og dermed mest slidte veje, og
muligheden for at etablere mere effektive og flere hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Der er i bestyrelsen fuld enighed om at afvise forslag om ensretning eller nogen form for lukning af veje i
området. Det vil efter bestyrelsens mening blot flytte problemet til andre veje.
Skilte:
Vores skilte med "Max 20 km/t" forsvinder. Nu er et af dem fundet - i Fjellerup. Formanden skriver artikel til
Lokalavisen.

Grenindsamling:
Sidste frist for udlægning: Sidste søndag i uge 42 (19. oktober) - GNG vil i kortere perioder på max 14. dage
ved koteletgrunde og andre steder, hvor det er umuligt at placere grenene på egen grund, tolerere, at de
placeres på offentligt vejareal. Forudsætningen er dog, at de ikke generer trafikken.
Arbejdsfordeling:
Bestyrelsen har fordelt en række praktiske opgaver:
Portalen ved indkørslen til området passes af Preben Larsen.
Kontrol af beplantning langs vejene gennemføres af Poul Kristensen og Henning Qvist.
Evt. reparation af vejchikaner bestilles/foretages af Poul Kristensen.
Vedligehold af hjemmeside og mail-liste påhviler Henning Kusk.
Klipning af hække langs stierne til stranden foretages i tilfælde der ikke varetages af de respektive
grundejere, Henning Qvist.
Eventuelt
Kasserer Kirsten Berthelsen har fået brev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at GNG deltager i
den lokale LAG- aktionsgruppe (Landdistrikternes Aktions Gruppe), hvor der er mulighed for at få støtte til
særlige initiativer og aktiviteter. Preben Larsen tager henvendelsen op i forbindelse med det kommende
møde i kontaktgruppen.
Preben Larsen foreslog, at foreningen overvejer at lave en "Grundejeranalyse" for at få ideer, ønsker og
forslag frem til videre bearbejdning f.eks. ønsker om sociale arrangementer i forbindelse med hejsning at det
Blå Flag, sankthansbål, grundlovsdag mv. Den påtænkte kontaktgruppe kan evt. involveres heri.
Næste bestyrelsesmøde:
Lørdag aften 1. november 2014. Nærmere om tid og sted senere.
Referat: H Kusk
lagt på siden 12. sept. 2014

