
Bestyrelsesmøde 
Mandag 6. april 2015 kl. 10, hos Preben Larsen, Alicevej 2 . 

Referat 
Fremmødte: Preben Larsen, Kirsten Bertelsen, Henning Kusk, Henning Qvist, Kirsten Højgaard, Poul 
Kristensen. 

Referat af bestyrelsesmødet 1. november 2014 godkendt. 

1. Økonomi og regnskab: Kasserer Kirsten Bertelsen fremlagde det ikke reviderede regnskab for 2014 og 
budgettet for 2016. Hun oplyste bl.a. at foreningen i 2014 har tæret på kassebeholdningen (ca. 41.000) på 
grund af øgede udgifter til vedligeholdelse af vejene. Alle medlemmer har betalt. Der er INGEN restancer. 
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at de forventede udgifter til renovering af veje imødegås med en 
kontingentforhøjelse på 30 kr. årligt. Det vil i givet fald betyde, at renoveringen gennemføres og betales over 
ca. syv år. 

2. Veje og stier: Vejformand Poul Kristensen oplyste, at vejene generelt set er i rimelig stand, men at der 
flere steder mangler materialer. Tilstanden er på nogle strækninger så dårlig, at en større renovering er 
påkrævet. Flere steder skyldes slitagen kørsel med tunge køretøjer, og bestyrelsen retter nu henvendelse til 
de pågældende brugere for at opfordre dem til at bidrage økonomisk til vedligeholdelsen. Ligeledes vil der 
blive rettet henvendelse om retablering af vejene, til grundejere, der på grund af f.eks. byggeaktivitet, slider 
unødig på vejene. 
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at oprette 2-3 depoter, hvor grundejerne kan hente grus til 
udbedring af huller, der opstår mellem den alm. Vedligeholdelse. 
På grund af de stigende udgifter til vedligeholdelse er der forsøgt indhentet tilbud hos entreprenørfirmaer i 
dels Ørum dels Lyngby, men begge steder har man afvist at give et fast tilbud. Man vil gerne udføre 
arbejdet, men på timeløn (+ materialer). Bestyrelsen overvejer at lade udarbejde materiale, så 
vedligeholdelsen kan sendes i udbud. 
Bestyrelsen besluttede at dække vejformandens tabte arbejdsfortjeneste, hvis mødet med teknisk forvaltning 
om vejenes tilstand og om yderligere foranstaltninger til at dæmpe hastigheden, finder sted indenfor alm. 
Arbejdstid. De øvrige bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug i den anledning godtgøres ikke. 
Kirsten Højgaard kontakter Norddjurs Kommune og gør opmærksom på, at stien til Bønnerup på visse steder 
trænger stærkt til vedligeholdelse. 

3. Mailinglisten: 222 mailadresser var ved udgangen af marts tilmeldt GNGs malingliste. Præmien for 
tilmelding nr. 200 tilfaldt Jørgen Nielsen, Adelevej. 

4. Mastesagen: Formanden oplyste, at byggetilladelsen er videresendt til Primanet, der skal stå for den 
tekniske side af etableringen. Der har været sonderinger mellem Primanet og Fjeldholmlejren, der stiller 
areal til rådighed, men der er endnu ikke truffet nogen aftale. GNG mødes inden for få uger med Primanet 
for at fremme processen. 

5. Strandrensning: GNG opfordrer medlemmer til at deltage i strandrensningen 30. april kl. 19.30 - se 
http://www.gjerrild.dk/Nyt%20fra%20nordstranden.htm 

6. Forsikring: Der indhentes tilbud fra tre selskaber på en forsikring, der dækker skade på personer, der 
arbejder for foreningen, indbrud i GNGs netbank og bestyrelsesansvar. 

7. Eventuelt: Kent Kusk opfordres til et stille op som bestyrelsens kandidat til dirigentposten ved 
generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer på valg tilkendegav, at de modtager genvalg. 

Referat: Henning Kusk 
Lagt på siden 13. april 2015 

 


