
Bestyrelsesmøde 
Lørdag 25. august 2012 kl. 10.00 hos Finn Pedersen 

Referat 

 
Afbud: Poul Kristensen og Kirsten Bertelsen (kommende kasserer) 
Til stede: Finn Pedersen, Frans Møller, Rudi Bak, Kirsten Højgaard og Henning Kusk 

1. Referat: 
Referat af generalforsamlingen 4. maj 2012 på Vandrerhjemmet Djursvold. (sendt via mailingliste samt lagt 
på hjemmesiden 10. maj 2012) godkendt uden bemærkninger. 

2. Regnskab: 
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, er stadigt føleligt, og de seneste 
kontingentopkrævninger har været behæftet med flere fejl end normalt. Der udsendes snarest et brev til de 
nye grundejere, der endnu ikke har modtaget en opkrævning. Der søges samarbejde med Gjerrild 
Nordstrands Vandværk om evt. levering af opkrævningsadresser. 
Pr. dags dato mangler kun en enkelt regning at blive betalt. Når den er betalt har foreningen en 
kassebeholdning på omkring 230.000 kr. 
Grundejer, der er i restance med vejbidrag for såvel 2011 som 2012 får en sidste frist før sagen oversendes 
til retslig inkasso. 

3. Vejene: 
Begrænsning af støvplagen med Dustex. En grundejer har gjort opmærksom på, at midlet, hvis det ikke 
anvendes efter forskrifterne, kan tilsvine bilernes dæk og undervogn. Bestyrelsen har modtaget adskillige 
positive tilkendegivelser om forsøget, der har bevirket, at støvplagen er blevet væsentligt reduceret på de 
veje, hvor midler anvendes. Bestyrelsen har ikke konstateret, at midlet ikke er udlagt korrekt, men har 
alligevel besluttet at kontakte entreprenøren, der sprøjter med midlet, og gøre opmærksom på 
problematikken. 

Vejene generelt er i ok stand, men der er nogen utilfredshed med den del af vejnettet, der vedligeholdes af 
kommunen, bl.a. er der ikke udført tilstrækkelig opfyldning af et hul ved Agnetevejs udmunding i 
Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej, hvor nogle bilister for at slippe for hullerne i stedet kører over den 
offentlige p-plads. GNG vil derfor foreslå kommunen, at foreningen mod dækningen af udgifterne overtager 
tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller sibsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej. 

Der er på stisystemet foretaget opfyldning med grus på en strækning langs Brønstrup Mølleå ved 
Abelonevej, hvor stien pga. megen regn var stort set ufremkommelig. 

4. Bevoksning: 
Flere af grundejerne har allerede nu lagt grene ud til flis allerede nu. Bestyrelsen indskærper, at grenene 
skal ligge på grundejernes egen grund, og at grenbunker, der efter bestyrelsens vurdering er til gene for 
trafikken eller bevirker, at vejene "flyttes" fjernes ved bestyrelsens foranstaltning og på lodsejerens regning. 
Grenbunker, der lægges ud umiddelbart op til grenafhentning, vil der dog blive set gennem fingre med. 
der er desuden visse steder problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. I løbet af 
eftersommeren vil bestyrelsen gennemgå samtlige veje og vil med brev til de pågældende lodsejeres 
vinteradresse gøre opmærksom på problemet. 

 
5. Mailingliste: 
90 mailadresser var medio august 2012 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. 



6. Eventuelt 
Det overvejes om de "20 km/t" som foreningen opstiller skal ændres. Der er forslag om både nye stativer og 
om tekst på begge sider af skiltene. Det vil halvere det antal, der er behov for. 

Referat: Henning Kusk 

Lagt på siden 31. aug. 2012 

 


