
Bestyrelsesmøde 

lørdag 20. juli 2013 kl. 10.00, Bentevej 5 

Afbud: Frans Møller, Finn Pedersen 
Til stede: Kirsten Højgaard, Poul Kristensen, Kirsten Berthelsen og Henning Kusk 

1. Referat: 
Referat af generalforsamlingen 9. maj 2013 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden 12. maj 2013 - 
godkendt uden bemærkninger.. 

2. Regnskab: 
Foreningens nye regnskabssystem og medlemskartotek er taget i brug, og der er sendt girokort ud til 
medlemmerne. Medlemskartoteket bygger på en print-kopi, der er trukket ud af det gamle system, og der 
kan derfor være adresser, der ikke er korrekte. Det har flere medlemmer allerede reageret på, og der er 
rettet i medlemslisten. Skulle der være flere ukorrekte adresser så send en mail til foreningen så retter vi så 
hurtigt, det er muligt. 
Bestyrelsen takkede den nye kasserer Kirsten Berthelsen med det ikke ubetydelige arbejde med at få det 
nye web-baserede system op at køre. Den tidligere kasserer Frans Møller har bistået Kirsten Berthelsen. 

3. Vejene: 
Finn Pedersen oplyser, at der er sket beskæring langs stierne til stranden, og at der netop er sprøjtet med 
Dustex. 

Der er stadig problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen, bl.a. opfyldning af et hul 
ved Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej. GNG har foreslået, kommunen, at 
GNG mod dækningen af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller subsidiært på 
strækningen Dagmarvej-Dortevej. Kommunen har ikke reageret på GNGs henvendelse og GNG har derfor 
rykket for svar. Til midlertidig afhjælpning af skaderne på de udsatte steder er det aftalt med vores vejmand 
Carsten, at der lægges ekstra materiale til udbedring af huller. 

Der er desuden flere steder problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Skov og 
Naturstyrelsen er er gjort opmærksom på, at der trænger til beskæring på en strækning på Betinavej. 
Repræsentanter for vejudvalget vil i den kommende tid gå en kontrolrunde, og de steder, der trænger til 
beskæring kan vente en lille påmindelse i postkassen. 

4. Mailingliste: 
142 mailadresser var i går 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 

5. Generalforsamling 
Generalforsamling 2014 er fastsat til Kr. Himmelfartsdag, torsdag 29. maj. Den holdes som sædvanligt på 
Vandrehjemmet "Djursvold" i forlængelse af generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der 
starter sin generalforsamling kl. 10.00 Der vil mellem de to generalforsamlinger blive serveret en kop 
kaffe/the og en bid brød. . 

6. Ansøgning 
En enig bestyrelse afslog en ansøgning fra fire grundejere om kr. 8000 til betaling for underholdningen ved 
et sensommer- og høstarrangement på campingpladsen. 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen sonderer mulighederne for at deltage i udgifterne til drift af den nyopstillede hjertestarter på 
campingpladsen. 



ref. Henning Kusk 

lagt på siden 23. juli 2013 

 


