
Bestyrelsesmøde 
Lør. 1. nov. 2014 KL. 18-19 - Flindts, Grenå. 

Referat 

1. Godkendelse af referat: 
Referat af bestyrelsesmødet lørdag 30. august 2014 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden 12. 
sept. 2014 godkendt uden bemærkninger. 

2: Samarbejdsudvalg: 
GNG havde lørdag 1. november indbudt en række foreninger, erhvervsdrivende, organisationer og 
enkeltpersoner til møde om nedsættelse af et fællesudvalg, der kan tage sig af fællesanliggender, som 
berører både Gjerrild by og Gjerrild Nordstrand. Preben Larsen deltog som GNGs repræsentant. 
Desværre kunne ikke alle inviterede deltage, men på mødet udspandt der sig - trods det beskedne 
deltagertal - en frugtbar debat om, hvilke opgaver et sådant udvalg kunne påtage sig. GNGs Preben Larsen 
påtog sig at indkalde til næste møde. 

3. Annavej: 
Birgit Hallingen, Annavej, har gentagne gange henvendt sig til bestyrelsen, til Norddjurs Kommune samt til et 
medlem af Norddjurs Byråd angående trafikproblemer på Annavej. Hun har ligeledes i en rundskrivelse til en 
del af områdets beboere gjort opmærksom på problemerne. I sin seneste mail til bestyrelsen udtrykker hun 
utilfredshed med bestyrelsen i denne sag. 
Bestyrelsen anerkender som tidligere refereret, at der er problemer med trafikken på den pågældende vej, 
og vedtog allerede på sit møde 30. august at søge kommunal bistand til evt. løsning af problemerne. Denne 
plan agter bestyrelsen at følge. 

4. Eventuelt 
Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at kontingent for de to drænlaug, der er etableret i sommerhusområdets 
vestlige del, fremover kan opkræves sammen med GNGs kontingent/vejbidrag. 
Ordningen er udgiftsneutral for GNG, og det vil kun i starten af ordningen betyde et ubetydeligt 
ekstraarbejde, som kassereren har indvilget i at påtage sig. 
Samtidig stiller GNG plads til rådighed på hjemmesiden www.gjerrild.dk til de to laugs informationer. 

Bestyrelsen vil overfor Hedeselskabet påpege, at der efter grenafhentningen stadig henligger småbunker 
flere steder i området. 

Referat: Henning Kusk 
Lagt på siden 13. nov. 2014 

 


