
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

DAGSORDEN OG REFERAT: 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 1. sept. 2019. 

Godkendt. 

2. Opfølgning på konstituering og fordeling af opgaver fra sidste møde. 

Næstformandsposten tildeles Käthe. Michael kobles på forhold vedrørende Natur & Miljø, Lars kobles 

på forhold vedr. IT & Fibernet, Judi har meddelt, at hun vil assistere Poul med skrivearbejde og Kirsten 

Højgaard fortsætter med at være kontakt til lokalområdet. 

3. Indkommen post og meddelelser. 

En grundejer har klaget over parkerede biler langs rabatten uden for Bentevej 2, men ikke inde på 

grunden. 

Da der er tale om et udlejningshus tilskrives ejeren af huset, at der er modtaget en klage, og at der skal 

tages hensyn til vej- og trafikregler d.v.s. parkering skal ske 10 meter fra Betinavej, ligesom parkering 

uden for nabo-matrikler skal ske efter aftale med naboerne. 

4. Veje og stier samt grenafhentning. Herunder P-regler for parkering i rabatten.  

5. Den først tænkte løsning vedrørende chikaner på Annavej er på grund af erfaringer fra Bønnerup 

skrinlagt. I Bønnerup knækker fliserne, hvor Danske Trafik Gummi´s bump påhæftes. Der søges 

nu andre løsninger. 

6. Der arbejdes fortsat med ny tekst til vores egne skilte, så de stadig opfordrer til afpasset fart 

uden at anføre en max hastighed. 

7. Reglen vedrørende parkering på vejene følger færdselslovens bestemmelser. Såfremt det 

skønnes, at reglerne er overtrådt, er det politiet, der må vurdere dette. Se i øvrigt pkt. 3. 

8. Det er fortsat et stort problem, at den enkelte grundejer ikke sørger for beskæring af træer og 

buske ud til vejene. De generelle regler lægges snarest muligt på hjemmesiden, så det sikres, at 

reglerne er kendte. Poul har oplyst, at han vil få lavet informationsmateriale herom til at lægge i 

postkasser. 

9. Status på Internettet. 

Der er nu flere udbydere på masten. P.t. afventes TDC/YOUSEE og 3. Den tidligere nedsatte ”maste-

arbejds-gruppe” er nu nedlagt, men der holdes fortsat øje med udviklingen på fibersiden. 

6. Hjemmesiden.  

Adgangskoder til den gamle hjemmeside blev rundsendt til bestyrelsen. Preben kontakter Dandomain 

om alternativt tilbud til vor mailliste. 

Bestyrelsen ønsker fortsat en mailliste, så der er nem adgang til at rundsende generelle informationer. 



[Skriv her]  

 

Flere grundejere har klaget over manglende information via hjemmesiden. 

Foreningens nye hjemmeside er under udarbejdelse, og der er enighed om, at den skal være i gang 

senest 30.11.2019. Såfremt dette ikke kan imødekommes, findes anden udbyder. 

På det næstkommende møde drøftes hvilke firmaer, der matcher grundejerforeningens behov. 

8. Økonomi. 

Kassebeholdningen er kr. 270.000- dog mangler betaling for grenafhentning til Hede Danmark. 

Bestyrelsen var enig om, at fastholde kontingent-reglerne i foreningens vedtægter, når 

betalingsspørgsmål kommer op for grundejere med dobbeltgrunde. 

9. Eventuelt og fastsættelse af næste møde herunder jule/nytårsmødet. 

Julemøde: Den 8. december 2019 kl. 11.00 på Gjerrild Kro. 

Referent  

Kirsten Højgaard. 27.10.2019. 

 


