
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

 Notater fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings virtuelle bestyrelsesmøde d. 
04.06.2022 
Deltagere: Judi, Marianne, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe 
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 
 
Michael Lichtenberg Crone:  Formand og kontaktperson vedr. IT og fibernet 
Gert Ortkjær:   Næstformand og kontaktperson vedr. veje og stier 
Judi Jørgensen:  Kasserer 
Lars Skriver:  Kontaktperson vedr. skilte og støv 
Carsten Jensen:  Kontaktperson vedr. lokalområde samt veje og stier. 
Marianne Slot:  Suppleant - Redaktør hjemmeside 
Peter Nielsen:  Suppleant 
Käthe Fogh:  Referent 
 
 

2. Opfølgning på sidste generalforsamling 
 
a. Etablering af vejbump 

Formanden har via en jurist undersøgt, om bestyrelsens håndtering af processen 
vedrørende etablering af vejbump er juridisk korrekt. Juristens konklusion er, at iht. den 
jura en bestyrelse er underlagt, er beslutningen om etablering af vejbump stadig 
gældende. Bestyrelsen beklager, at processen kunne have været håndteret mere 
hensigtsmæssigt. Da bestyrelsen naturligvis altid ønsker at arbejde i medlemmernes 
interesse og til gavn for vores område, tager bestyrelsen generalforsamlingens 
bemærkninger ad notam, og har derfor truffet den beslutning - som det blev foreslået på 
generalforsamlingen – at der ikke etableres flere vejbump, før der har fundet en evaluering 
af effekten af de tre allerede etablerede vejbump på Annavej sted.  

Bestyrelsen foranlediger en evaluering ultimo 3. kvartal 2022, så vi har erfaringsgrundlag 
fra hele sommersæsonen med i evalueringen. Konklusionerne fra evalueringen og 
et forslag til handlingsplan baseret herpå, vil blive kommunikeret til medlemmerne via det 
førstkommende referat efter evalueringens afslutning.  

b. Endelig formulering af referat, der lægges på hjemmesiden 
 
      Referat fra generalforsamlingen blev drøftet og efterfølgende godkendt. 

 
3. Årshjul for bestyrelsesarbejdet. 

 
Datoer:  Tid: 
04. juni 2022  10.00 - 12.00     (Virtuelt) 
27. august 2022  10.00 - 12.00 Hos Lars 
05. november 2022 10.00 - 12.00 
07. januar 2023  10.00 - 12.00 
05. marts 2023  10.00 - 12.00 Budget fremlæggelse 
22. april 2023 10.00 - 12.00 Indkaldelse til generalforsamling 
13. maj 2023  10.00 - 12.00 Gennemgang af forslag 
18. maj 2023  12.30 - 15.00 Generalforsamling 

 
Vi aftaler for gang til gang, om det enten er fysisk eller over Teams.        



 
 

4. Hjemmesiden - handlingsplan for at få den up to date og gjort brugervenlig 
 
Marianne overtager arbejdet med hjemmesiden - og hun er positiv stemt for, at hun kan 
gøre den mere overskuelig. 
Marianne og Käthe samarbejder omkring overdragelsen 
 

5. Eventuelt 
 
Marianne orienterede om, at hajtænderne ved Langholmvej er nedslidte. Der skal rettes 
henvendelse til kommunen om at få dem gjort synlige. 
 
Marianne oplever, at hun månedlig skal samle sten, der kommer fra vejene. Det er mange - 
og der er huller, som hun skal fylde op igen. 
Hun har ligeledes oplevet, at sten slynges fra bilerne og rammer forbipasserende, hvilket 
bestemt ikke er i orden. Gert kontakter vejentreprenør Jonas, så han kan se på det - 
samtidig vil Carsten holde øje og følge det tæt, så der kan findes en løsning. 
 
Næste møde d. 27.08 hos Lars kl. 10.00 (Alicevej 4) 
 
Notater v. Käthe Fogh 
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