
Bestyrelsesmøde 
søndag 14. april 2013 kl. 10.00, Bentevej 5 

Referat 

Afbud: Kirsten Bertelsen (kommende kasserer), Rudi Bak og Kirsten Højgaard 

1. Referat: 
Referat af bestyrelsesmødet i august 2012 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden godkendt uden 
bemærkninger. 

2. Regnskab: 
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, gør det nødvendigt at anskaffe nyt 
medlemsregister. Samarbejde med Gjerrild Nordstrands Vandværk kunne ikke realiseres. Bestyrelsen har 
efter anbefaling af revisor Kirsten Berthelsen valgt at bevilge 5000 kr. til nyt web-baseret kombineret 
regnskabs og medlemskartotek. 
Kirst en Berthelsen skriver i sin indstilling blandt andet: 
Efter at have konsulteret Nets og talt med et par alternativer hhv. Microwa og Rambøl, er mit forslag, at vi 
vælger et online foreningssystem, som hedder ForeningLet. Programmet er web baseret ligesom Nets, som 
vi fortsat skal bruge til opkrævninger. 
Der er fuld integration mod Nets, ligesom der tilbydes e-fakturering til de EAN-kunder, som kræver det 
(typisk det offentlige, som ikke modtager opkrævninger på andre måder). 
I tilgift kan det også håndtere udsendelse af nyhedsbreve mv., hvis vi skulle få brug for det. 
Der er løbende support og eksisterende aftaler med Nets kan konverteres, så folk ikke skal afmelde den 
gamle aftale og oprette ny. 
Prisen for dette inkl. et lille regnskabsprogram er kr. 3.800,- inkl. moms årligt+ engangsbeløb på kr. 1.000,- til 
etablering. 
Vi har hidtil klaret os med vort lille regnark; men jeg synes, at når ekstra-omkostningen ikke er større, vil det 
være at foretrække, at også regnskabet ligger på "nettet", således at det hele er samlet et sted. 

3. Vejene: 
Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har betydet, at har skiftet vejmand Efter frosten (langt om 
længe) er af jorden fik vejene den første overhaling for ca. en uge siden, og bestyrelsens stikprøvekontrol 
viser, at det er sket tilfredsstillende. Der har i forløbet været et par misforståelser, som grundejerforeningen 
påtager sig ansvaret for. Beklageligvis var den nye vejmand, Carsten Gregersen, ikke blevet informeret om 
de særlige aftaler, der gælder for visse, korte vejstrækninger. 
Støvbehandling med Dustex aftaler den nye vejmand selv. 

Der er desværre stadig problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen, bl.a. opfyldning 
ved Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej. GNG rykker for svar på et tidligere 
fremsendt forslag om, at GNG mod dækningen af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af 
Stavnsborgvej - eller subsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej. 

Et par enkelte steder er der problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Vejudvalget 
kontakter lodsejerne om problemet. 

4. Mailingliste: 
125 mailadresser var medio april 2013 tilmeldt GNGs malingliste, der fra 2014 bl.a. vil blive brugt til 
indkaldelse til generalforsamling. Det enkelte medlem skal selv tilmelde sig listen via foreningens 
hjemmeside www.gjerrild.dk Også ikke-medlemmer kan skrive sig på listen, der har plads til 500 adresser. 
Hvis der med tiden skulle opstå pladsmangel vil web-master slette ikke-medlemmer af listen. 

5. Generalforsamling 
Generalforsamling holdes torsdag 9. maj 2013 på Djursvold, Gjerrild. GNGs generalforsamling følger 
umiddelbart efter generalforsamlingen i GNV, der starter kl. 10. Indkaldelse til generalforsamling sendes 17 



og 18. april sammen med regnskabet for 2012 ud sammen med indkaldelsen til vandværkets 
generalforsamling. 

6. Eventuelt 
Formanden oplyste, at GNG har fornyet sin ansøgning om på Fjeldholmlejrens grund at opstilling af en mast 
til brug tor hurtigt internet. 

Referat: Henning Kusk 

Lagt på siden 17. april 2013 

 


