
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 

Søndag den 10.marts 2019 kl. 15.30 hos Käthe Fogh. 

Afbud: Henning Kusk. 
DAGSORDENS PUNKTER 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. oktober 2018. 
Godkendt. 
2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden 
• Svar på affaldsspande og hastigheder på erhvervsbiler. 

Svaret fra Reno Djurs vedrørende affaldsspande er lagt på hjemmesiden. 

• Svar på bumps-ansøgningen fra kommunen. 
Tages op under pkt. 4. idet kommunen meddeler, at politiet ikke det er en god idé at lave en så stor 30 
km/t zone. de er heller ikke begejstrede for kampestenene i de nuværende chikaner. 
• Borgerforenings bænkopstilling 

Gjerrild Borgerforening har opstillet bænken tæt på stranden. Grundejerforeningen har 
sendt tak til borgerforeningen. 

• Bo Tryg forsikring henvendelse. 

Materialet taget til efterretning. Der foretages ikke videre. 

• Netværk for grundejerforeninger 

Materialet taget til efterretning. GNG indgår ikke i det beskrevne netværk. 

3. Veje og Stier v/Poul og Henning Q 
Prisen for vedligeholdelse af vejene bliver den samme i 2019 som i 2018. 
• Opfølgning og beslutninger omkring vejbump og -chikaner. 

Ansøgningen ligger fortsat ved kommunen, idet politiet har en række bemærkninger til den. 
Formanden indkalder Norddjurs Kommune og gerne politiet til drøftelse af, hvorledes der kan 
etableres lovlige chikaner, der alene har til formål at sænke hastigheden. 

• Klage over, at vejrabatten indskrænkes på Annavej. 

Annavej er en 8-meters vej, og det er den fortsat. Det kan eventuelt se ud, som om den er 
smallere, når der lige er skrabet af i forbindelse med vedligeholdelse af vejen. 

4. Hjemmeside, IT og masteprojekt 
Intet nyt om masteprojektet. 
• Ny Hjemmeside 



[Skriv her]  
 

Käthe Fogh kontakter Viden Djurs for at høre, om Videns Djurs som et undervisnings-projekt 
kan komme med forslag til ændringer og eventuelt oplæg til ny hjemmeside. 

5. Økonomi 
• Årsregnskab 2018 v/ Kirsten Bertelsen 

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som videresendes revisorerne til godkendelse. 

6. Generalforsamling torsdag den 30. maj 
• UDKAST til dagsorden og afvikling blev godkendt. 
• kontingentstørrelsen fastholdes på kr. 600 incl. grenafhentning. 
• Ændringer af foreningens vedtægter. 

Godkendt, men punktet vedrørende indkaldelsesformen justeres. 

• Markering af 50års jubilæet i f m generalforsamlingen. 

Käthe Fogh kontakter Danhostel for at forhøre om muligheder for at servere forfriskning, 
frugt og snaks. 

• På valg er: 
Preben Larsen - villig til genvalg 
Henning Kusk - ønsker ikke genvalg. 
Poul Kristensen - villigt til genvalg 
Bestyrelsen indstiller Käthe Fogh som ny bestyrelsesmedlem 
Suppleant: 
Judi Jørgensen. Ny suppleant skal vælges. 

7. Andre punkter 
• Status på indhentning af mail-adresser. 
Der mangler mange, hvorfor det nævnes på generalforsamlingen og anføres ved udsendelse af dette års 
opkrævning til grundejerforeningen. 

8. Eventuelt og næste møde 
Henning Qvist oplyste, at de p g a Bente ´s svækket fysik har besluttet at sælge deres sommerhus på 
Birtevej 17. Han fortsætter i bestyrelsen indtil et salg er gennemført. 
Henning Kusk har tilsvarende oplyst, at de sætter deres hus til salg. 
Næste møde er den 30.05.2019 kl. 9.30. 

referent Kirsten Højgaard 

 


