GJERRILD NORDSTRANDS GRUNDEJERFORENING
DAGSORDEN OG MØDEREFERAT

Gjerrild, 23. september 2017

Bestyrelsesmøde den: 26/8 2017 hos Preben Larsen, Alicevej 2.
Til stede: Preben Larsen, Poul Kristensen, Henning Qvist, Henning Kusk, Judi Jørgensen og Kirsten
Højgaard.
Afbud: Käthe Fogh
DAGSORDENS PUNKUNDERPUNKTER
BESLUTNINGSREFERAT
TER
Ansvarlig - deadline m.v.
1. Godkendelse af referater
a) Bestyrelsesmøde af 25.
Godkendt.
fra sidste bestyrelsesmøde
marts 2017
Godkendt.
og generalforsamling herb) Generalforsamlingen 25.
Formandens fordeling af opgaver:
under
maj 2017
Poul Kristensen, næstformand og
konstituering af bestyrelsen
-evaluering samt konstitue- sammen med Henning Quist ansvarring og fordeling af opgaver lig for veje og stier, Webmaster:
herunder evt. formaliteter.
Henning Kusk og referent fra dette
møde: Kirsten Højgaard.
2. Indkommen post og
a)
Ingen
meddelelse v/formanden
3. Veje og Stier

4. Masteprojektet

5. Økonomi

6. Andre opgaver/emner:

a) Status
Der fo Der foretages ingen egentlig
b) Registreringer af vejenes
registrering, men en hyppig besigtitilstand?
gelse.
c) Revurdering af chikanerne Det undersøges, om der kan opsættes
opsat i 90´erne på Betinaflere chikaner på Annavej med henvej, Stavnsborgvej og Anblik på at sænke hastigheden. Fornavej med henblik på at
manden kontakter kommunen med
dæmpe trafikhastighed og
henblik på, hvor vidt kommune kan
støvforurening
yde rådgivning via vejingeniør.
a) Status
Masten er rejst, men er p.t. ikke i
brug. DCU har en kontrakt med Teracom, men har intet hørt siden maj
2017. Der overvejes et læserbrev.
Kusk udformer dette
a) Status
Når seneste Dustex-behandling er
betalt er kassebeholdningen ca. kr.
200.000,a) 50 års Jubilæum 1969 –
a. og b. Grundejerne forespørges
2019 29/6. Nedsættelse af
om medvirken hertil.
jubilæumsudvalg?
c. En arbejdsgruppe bestående af
b) Foreningsblad med annonPreben Larsen og Aage Jørgensen
cer?
Annavej 8 gennemgår vedtægterne
c) Ændring af vedtægter?
for at vurdere, om de fortsat er
d) ”Festudvalg” Sct. Hans –
dækkende for foreningens virke.
Blå flag rejsning
d. udsættes

7. Punkter til næste møde
8. Eventuelt og næste møde:

Søndag den 22. oktober kl. 14 - 16.

