
Gjerrild Strands Grundejerforening  

 
 
Deltagere: Preben, Carsten, Gert, Michael, Lars, Peter, Judi og Käthe 

DAGSORDEN 

  

1. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra d. 28.11 ændres med, at ”Dette vil være den fremtidige begrundelse for medlemskab” – 

til, ”at det vil være en af begrundelserne for medlemskab”. 

Mht. punkt 3a – kan fortælles, at beboerne på Agnesvej har tilsluttet sig vejaftalen.  

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden 

Kommer under de nedenstående punkter. 

  

3. Veje og Stier 

• Status på ny vejentreprenør 

Lige efter jul blev vejene klaret – og det samme sker op til vinterferien. Det ser  

Fornuftigt ud, dog anbefales det, at der høvles på nogle veje, hvor midterrabatten er høj. 

• Projekt Bump og skilte – igangsætning, økonomi og tidsplan. 

Der afventes, at skiltet med 30 km/t kommer op.  

Antal bump afgøres, når vi ser, om skiltene har nogen effekt på hastigheden. 

Carsten tager fat i Anders vedr. bestilling af skilte. 

Gert undersøger, om prisen på bump stadig holder. 

• Naturstyrelsens endelige aftale om drift af veje er faldet på plads. 

4. Hjemmeside status 

Charlotte Holst har lavet en video, der guider igennem, hvordan der arbejdes med og i 

hjemmesiden. Der skal være en administrator, der har ansvaret for opdatering m.v., men samtidig 

skal endnu et medlem ind over, så vi ikke bliver sårbare. 

  



[Skriv her]  

 

5. Økonomi v/Judi 

• Årsregnskab 2021 og budget 2022 – udsendt af Judi 

Regnskab afleveret til revisor – revisor bemærkede, at vejudgifter mindskes. 

Vores regnskabssystem ”Foreninglet” fungerer rigtig fint, og der er hurtigt svar, hvis der opstår 

nogle spørgsmål. 

Nye punkter: 

Som noget nye er der tilført punktet renteudgifter pga. negative renter 

Vejbump har ligeledes fået et særskilt punkt. 

Grenaffald – udgifterne er højere end indtægter, så vi foreslår en forhøjelse på 30 kr. om året. 

Vejvedligeholdelse er vanskelig at forudsige – og særlig nu, hvor der generelt er stigende priser i 

samfundet. 

  

6. Generalforsamlingen kr. Himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022. 

• Preben hører Campingpladsen, om vi kan og må være i teltet. Forventer at begynde klokken 

11.00 som vanligt – efter vandværket. 

Næste møde 

  

Torsdag d. 24.03.2021 kl. 18.30 over Teams. Lars indkalder. 

Notater v. Käthe Fogh  

 


