
Bestyrelsesmøde 
 

Palmesøndag 13. april 2014 kl. 10, hos Poul Kristensen, Dortevej 32. 

Referat 

 
Afbud: Frans Møller 

1. Referat af bestyrelsesmødet lørdag 20. juli 2013 godkendt. 

2. Økonomi og regnskab: Kasserer Kirsten Berthelsen orienterede om implementeringen af det nye 
regnskabssystem og medlemskartotek og om arbejdet omkring oprettelse af foreningskonto, tildeling af 
CVR-nummer og tilmelding til Nets mv. Hun kunne desuden oplyse, at systemet er nemt at arbejde med og 
at alle medlemmer har betalt. Der er INGEN restancer. 

3. Veje og stier: Vejformand Poul Kristensen og Finn Pedersen oplyste, at vejene flere steder er i så dårlig 
forfatning, at en større renovering må påregnes. Der vil blive indhentet sagkyndige råd om, hvilke veje, der 
strænger mest, og det anslås ud fra en foreløbig vurdering, at udgiften beløber sig til omkring 80.00o kr. 
Bestyrelsen besluttede at bruge en del af kassebeholdningen på arbejdet, men der må påregnes en stigning 
i vejbidraget i løbet af 2015. 

Der er i forbindelse med nybyggeri konstateret et usædvanligt stort slid på enkelte veje. Grundejerne 
opfordres til at føre vejene tilbage tuil den tilstand, de havde, før byggeriet. 

Støvbekæmpelse med Dustex fortsætter uændret. 

Der er enkelte steder langs veje og stier, hvor beskæring er påkrævet. De berørte lodsejere får direkte 
besked. 

Der er sket en bedring på den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen (Agnetevejs udmunding i 
Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej). GNG har tidligere tilbudt at overtage vedligeholdelsen af disse 
strækningen, men har nu valgt blot at tage forbedringerne til efterretning. 

Kontrakt for det kommende år med vejmand Carsten Gregersen er identisk med den foregående. Ingen 
prisstigninger. 

4. Mailinglisten: 181 mailadresser var ved udgangen af marts tilmeldt GNGs malingliste. Der er en god 
flaske i præmie til nr. 200. 

5. Tilskud til hjertestarter: Formanden kontakter Campingpladsen for at høre om de årlige udgifter til 
hjertestarteren med henblik på et tilskud. 

6. Mastesagen: Formanden oplyste, at kommunen har fået alle de krævede oplysninger og papirer i 
forbindelse med ansøgningen om opstilling af en mast på Fjeldholmlejrens område. Kommunen har udtrykt 
en positiv holdning til ansøgningen, og formanden forventer, at sagen snart kommer på teknisk udvalgs 
dagsorden. 

7. Blå flag: Der er intet nyt om Blå flag 2014. 

8. Strandrensning: GNG efterlyser medlemmer, der i forbindelse med strandrensningen 15. maj 2014 
kl. 19.30 vil hjælpe med opstilling ag borde og stole i teltet på campingpladsen. 
 



9. Skovbyggelinjen: Generalforsamlingen 2013 opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en ophævelse af 
Skovbyggelinjen. Kommunen oplyser, at Miljøministeriet pr. 1. januar 2014 har fjernet skovbyggelinjen. 

10. Forsikring: Der hjemtages tilbud fra tre forsikringsselskaber på en forsikring, der dækker skade på 
personer, der arbejder for foreningen, indbrud i GNGs netbank og bestyrelsesansvar. 

11. Eventuelt: Kent Kusk opfordres til et stille op som bestyrelsens kandidat til dirigentposten ved 
generalforsamlingen. Kassereren søger at finde kandidat til posten som revisot/revisorsuppleant. 

 
Ref: Henning Kusk 

 


