
Gjerrild Strands Grundejerforening  

 

 

Referat bestyrelsesmøde 27. august 2022 

Sted:                  Lars, Alicevej 4 

Deltagere:          Judi, Marianne, Lars, Carsten, Peter, Gert og Michael 

Afbud:               Käthe 

Referent:          Michael 

Punkter til drøftelse 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Referatet godkendt uden bemærkninger 

2. Indkommet post – Der er modtaget et par enkelte mails fra medlemmer vedr. forskellige emner. 
Disse er behandlet løbende i direkte dialog med afsender. Ellers ikke indkommet post der skal 
behandles på mødet. 

3. Regnskabs status (Judi) – Judi fremlagde regnskab og status på betalinger fra medlemmerne. 
Dette gav ikke anledning til nogen bemærkninger. 

4. Veje og stier 

Evaluering af effekten af vejbump på Annavej (Gert) – Gert fremlagde forslag til et spørgeskema til 
brug for evaluering af effekten af vejbump. Det blev vedtaget at bruge dette skema med få 
tilretninger. Der var enighed om, at det gav mest mening at spørge de grundejere der bor direkte 
ud til Annevej og Dortevej – altså på den strækning hvor bumpene er etableret, og som gennem 
tiden har været mest generet af såvel fart som støvgener. Skemaet udsendes i løbet af september 
og ønskes retur inden udgangen af oktober. Således får vi også input fra efterårsferien med, og 
data er klar til behandling på næste bestyrelsesmøde, hvor indkomne svar vil blive drøftet. 

Vejbelægning – Marianne fremførte problemstillingen med vejbelægning, der nogen steder virker 
meget grov, og nogen steder afføder større sten i græsrabatten. Alternativerne blev drøftet, og 
der tages en dialog med vejentreprenøren omkring indførsel af 2 grus-typer og en differentieret 
behandling af vejene. Carsten tager kontakt og foranlediger forbedringsmulighederne effektueret 
allerede ved næste behandling af vejene. 

”Fortovs/rabatbeplantning” – Flere steder har vi desværre igen udfordringen med fri passage for 
fx renovationsbilerne. Ligeledes er der steder, hvor forgængere ikke har muligheden for at træde 
til side, når biler passerer, grundet massiv beplantning i rabatten. Der rettes henvendelse til 
medlemmerne af GNG via mail, så vi igen får skærpet opmærksomhed på problemet. Grundejere, 
der vil trimme rabatten, kan låne en buskrydder ved henvendelse til Carsten fra bestyrelsen. 
Ligeledes kan man låne foreningens metaldetektor, hvis man har brug for at finde fx sin skelpæl. 



[Skriv her]  
 

 

5. Henvendelse til Naturstyrelsen/Kommunen om en bedre skiltning af, hvor biler og mobilhomes 
må parkere ved stranden – Vi oplever stigende antal biler og mobilehomes, der parkerer og 
overnatter uhensigtsmæssigt ved stranden. Bl.a. er der køretøjer, der decideret køres ud i 
klitterne, så de potentielt ødelægges. Carsten henvender sig til Naturstyrelsen v. Jesper Stenild 
omkring bedre skiltning, så problemet ikke eskalerer, men forhåbentlig kan bringes under kontrol 
hurtigt, så vores fælles natur ikke beskadiges unødigt. 

 6. Revision af velkomst- og informationsfolderen – Punktet udgik, men tages op på næste 
bestyrelsesmøde 

7. Bådlaug – status og hvad gør vi herfra – Arbejdet omkring bådlauget har været gået i stå og skal 
genoplives. Fra GNG har vi 12 interesserede grundejere, der ønsker at være en del af et bådlaug. 
Michael henvender sig til formanden for grundejerforeningen Fridavej, og undersøger, om der 
også her er interesserede bådejere, der ønsker at deltage i et bådlaug. Når vi har et samlet 
overblik over interesserede, forsøger vi at få Naturstyrelse til at koordinere et møde med 
interesserede bådejere, hvor der kan aftales nærmere. Vigtigt at pointere, at et bådlaug ikke skal 
effektueres i regi af grundejerforeningen, men er en selvstændighed enhed. 

 8. Eventuelt 

Michael har rettet henvendelse til Hede Danmark mhb. på igen at trykprøve, om en 
prisforhandling er mulig. Hede Danmark har blank afvist nogen form for dekort under henvisning 
til, at kvaliteten af flisen snarere kan betegnes som kompost end som flis. Det er aftalt med Hede 
Danmark, at vi evaluerer efter indsamlingen i uge 43 2022. 

Carsten har rettet henvendelse til kommunen for at få dem til at renovere toiletbygningen for 
enden af Langholmvej, da den ser sørgelig og ikke særlig indbydende ud. Kommunen har 
umiddelbar responderet positivt herpå. Sagen følges. 

Naturstyrelsen har foranlediget afspærring, så at det ikke er muligt at parkere ned mod stranden, 
der hvor Bentevej møder Betinavej. Denne afspærring har nogen fjernet, men den er nu, på 
foranledning af naturstyrelsen, reetableret i en sådan form, at den ikke bør kunne fjernes. Årsagen 
til afspærringen er et udtryk for, at det udgør en brandfare, hvis biler parkeres i det høje græs i 
sommermånederne. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 5. november KL 10.00 som Teamsmøde. 

 


