Referat af bestyrelsesmøde 24 /3 kl. 10.00 2018
hos Kirsten Bertelsen, Adelevej 33
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22. oktober 2017
Godkendt
.
2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
GNG er af Gjerrild By inviteret til at deltage i arrangementet “ Åben By”.
3. Veje og Stier
3a. Status ved Poul
Den meget nedbør har skabt store skader på vejene. Det har været nødvendigt at
udbedre disse på Betinavej og Adelevej. Den nederste del af Alicevej klares snarest muligt.
3b.Opfølgning og beslutninger re. vejchikaner og vejskilt på Birtevej efter mødet med
NordDjurs Kommunes vejafdeling den 22. februar.
Der er søgt råd om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Annavej, Stavnsholmsvej og
Betinavej. Økonomien undersøges nærmere med henblik på at starte et forsøgsprojekt op med 3-4
bump på Annavej samt en effektivisering/omplacering af chikanerne opsat midt i 90´erne.
Bestyrelsens fremlægger et forslag herom på generalforsamlingen den 10.maj.Kommune og politi
skal godkende en evt. opsætning af bump. Der kan være tale om at Dustex-behandlingerne (ca. kr.
16.000 pr. gang) reduceres helt eller delvist.
Der er fundet en løsning på vejskilt-problemet på Birtevej: Skiltet bliver stående på Anette Weisz
Knudsen grund og grundejerforeningen bekoster opsætning af pullerter omkring den nedsatte
Skelpæl. Kommunens vejafdeling undersøger udbedring af hullet ved Annavejs udkørsel til
Langholmvej. Endvidere vil afdelingen pålægge ejeren af det lille egetræ i rabatten på Birtevej at få
træet fjernet.
4. Masteprojektet og IT
Fibia´s fibertilbud har fået for få tilmeldinger og droppes. Kommunens IT-afdeling er opmærksom på
Masteproblemet og at finde løsningsmuligheder. TDC´s bredbånds – og TV. tilbud fungerer fortsat.
5. Økonomi
1. Der er nu oparbejdet en fornuftig kassebeholdning.
2. Der tages i budget 2018 højde for de under 3b nævnte planer om bump samt chikaneændringer.
3. Der udarbejdes et forslag til, hvorledes GNG iagttager den kommende Persondatalov.
6. Generalforsamling torsdag den 10. maj
Det udsendte oplæg til dagsorden og afvikling blev godkendt.
Formanden tager kontakt til Finn Pedersen ang. dirigent-hvervet.
7. Evt. beslutning vedr. ændringer af foreningens vedtægter
Udsættes
8. Andre punkter
Initiativgruppen ved Henrik K. Bennetzen har fremsendt forslag til initiativer ved Gjerrild Nordstrand,
som tænkes finansieret via fondsmidler.
9. Eventuelt og næste møde:
Bestyrelsen mødes umiddelbart inden generalforsamlingen. Formanden indkalder hertil.
lagt på siden 11. april 2018

