
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.9.2020 

  

Afbud fra Lars Skriver og Kirsten Bertelsen. 

1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 16.maj via Microsoft 

Teams. Godkendt. 

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden 

Graffiti-hærværk 

Formanden har fjernet graffitien på informationsboden på Langholmvej. Besked om den reste-rende del 

bl.a. bagsiden af ”ishuset” er sendt til kommunen. 

Henvendelse fra Henrik Bennetzen, Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening om deltagelse i motion. Der er 

ikke fremsendt nærmere beskrivelse af tilbuddet, hvorfor det ikke kan 

behandles 

. 

2 a Natur og strand 

Diverse mails fra Miljø- og Fødevarestyrelsen om naturpleje og om regler for bådejere. Kirsten Højgaard 

sender besked vedrørende både til Borgerforeningen i Gjerrild, da der kan være Gjerrild-borgere, der 

har både ved stranden. 

De kommende to år vil Skov- og Naturstyrelsen fortsat bekæmpe de invasive arter i vegetationen ved 

stranden. 

Forslag fra Jørgen Juul Jensen om ”bådslæbested”: 

Formanden sender en forespørgsel til Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen om muligheder ved de to 

bådpladser. 

3. Veje og Stier v/Poul, herunder 

● Behandling af forslag fra Michael Hansen, Annavej 22 A om støv og hastighed på Anna-vej. 

Grundejere langs Stavnsholmvej og Betinavej har tilsvarende rettet mundtlig henven-delse herom. 

Bestyrelsen overvejer, hvorledes grundejernes erfaringer kan danne baggrund for fremtidig indsats i 

forhold til fartnedsættelse på vejene. 

Der rettes en uformel henvendelse til politiet for afdækning af eventuelle muligheder. Bevoksningen på 

en del grunde breder sig ud over vejarealet bl.a. et stort areal på Dagmarvej. Den enkelte grundejer 

bedes sikre, at bevoksningen ikke breder sig ud over skel. 

● Behandling/beslutning vedrørende grundejere, som laver salgsboder ved vejene uden for deres 

bolig. 

Salgsboder skal opstilles på egen grund. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at 

græsrabatterne er en del af vejarealet. Græsrabatterne skal friholdes af hensyn til fri passage for f.eks. 

redningskøretøjer 

● Status på skilte. 

Der fremstilles nye skilte med henstilling til at dæmpe farten. 



[Skriv her]  

 

4. Fibia bredbåndsnet, IT og Hjemmeside 

● Status: Der er 3lmeldt ca. 130 interesserede, hvilket er 3lstrækkeligt til at fibernettet føres til 

Nordstranden. 

5. Økonomi 

● Status v/ Kirsten Bertelsen: Aktuel kassebeholdning: kr. 246.000,- 

● Hede Danmark har klaget over kvaliteten af grenaffaldet. Søren Stilling havde varslet, at 

han ville fremsende et oplæg til flyer til evt. omdeling. Denne er ikke fremkommet, hvorfor punktet om 

flyer ikke behandles, men problemet sættes på vores hjemmeside. 

6. Generalforsamling lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11.00 

● Gennemgang af forløb herunder overholdelse af Corona-regler. 

● Se vedhæftede UDKAST til dagsorden og afvikling. 

Generalforsamlingens afholdelse på Gjerrild Vandrerhjem annulleres og afvikles i stedet digitalt via 

internettet p g a Covid-19 og øgede restriktioner. 

Kirsten Højgaard ønsker efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg og fratræder som bestyrelses-

medlem. Poul Kristensen oplyste, at de salgsmæssigt nu er inde i en konkret forhandlingssituation med 

potentielle købere. Bliver det aktuelt, så skal foreningen have ny vejformand. 

Käthe Fogh opretter grundejerne i Teams. Judi forsøger at kontakte grundejerne, så 

de registreres med e-mail og telefonnumre. Preben forsyner den nuværende beretning med rele-vante 

udvidelser fra den Covid-19-ramte tid i 2020.Andre punkter. Eventuelt og næste møde 

Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling.Andre punkter 

7. Andre punkter 

8. Eventuelt og næste møde 

Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling. 

  

Referent Kirsten Højgaard 

 


