
Bestyrelsesmøde 

torsdag 5. april 2012 kl. 10.00 Bentevej 5. 

Referat: 

Til stede: Rudi Bak, Finn Pedersen, Kirsten Højgaard, Frans Møller, Poul Kristensen ogHenning Kusk 

1. Referat af bestyrelsesmødet 1. oktober godkendt. 

2. Regnskab: Kasserer Frans Møller fremlagde det reviderede regnskab 2011 og budget 2013. Bestyrelsen 
bemyndigede kassereren til at sende grundejere, der trods gentagne påmindelser ikke betaler vejbidrag, til 
retslig incasso. Nordjurs Kommune 
kontaktes dog forinden om sagen. 

3. Medlemsliste: På grund af servernedbrud hos foreningens EDB-leverandør har GNG ikke i adskillige 
uger haft adgang til medlemskartoteket. Det betyder, at indkaldelser til generalforsamlingen ikke har kunnet 
udsendes som normalt. Der er i stedet indgåetaftale med Gjerrild Nordstrands Vandværk om at udsende 
indkaldelserne sammen med indkaldelserne til GNVs generalforsamling. Bestyrelsen bemyndigede 
formandog kasserer at indgå aftale med nyt firma om medlemskartotek. 

4. Vejene: Begrænsning af støvplagen med Dustex gentages i 2012. Behandlingerne ventes at koste ca. 
20.000 kr. Norddjurs Kommune kontaktes med henblik på kommunal betaling af behandlingen af 
Stavnsborgvej. 

Der er efter indhentning af kontroltilbud indgået ny kontrakt med Fa. Henning Damborg om vedligeholdelse 
af vejene i GNGs område. Prisen stiger til ca. 60.000kr. årligt, men stigningen vil ikke i denne omgang 
påvirke kontingentet. Et medlem har krævet et separat regnskab for vejvedligeholdelsen, og bestyrelsen har 
ladet en jurist vurdere kravet. Pågældende jurist oplyser, at det har GNG ikke pligt til, da det ikkefremgår af 
foreningens vedtægter. Det understreges, at der på generalforsamlingen (eller efter aftale med kassereren) 
altid er fuld adgang til samtlige foreningens bilag. 

5. Mailingliste: GNGs mailingliste har pt. tilslutning fra knap et halvt hundrede medlemmer. Bestyrelsen 
anbefaler på det kraftigste, at alle, der har mulighed for det,tilmelder sig mailinglisten, der muliggør hurtigt at 
kommunikation direkte tilmedlemmernes elektroniske postkasser. 

6. Generalforsamling: Der holdes generalforsamling 4. maj kl. 10 (i tilslutning til GNV)på Vandrerhjemmet 
Djursvold i Gjerrild.. 
Bestyrelsen stiller forslag om, at der fra 2014 indkaldes til generalforsamling via mailinglisten samt ved 
opslag på hjemmesiden og i portalen ved indkørslen til området. Det betyder at der fra 2014 ikke indkaldes 
pr. brev.Bestyrelsen stiller forslag om at kassereren fra indeværende år kompenseres yderligere for udgifter 
til kontorhold. Bestyrelsen forestiller sig en ekstra udgift på ca.10 kr. pr. medlem om året. 

7. Eventuelt: Kirsten Højgaard fik i opdrag at stå for julesammenkomsten. 

Ref: Henning Kusk 

Lagt på siden 13. april 2012 

 


