
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. maj 2020 
via  Microsoft Teams 

Deltagere: 
Preben Larsen 
Kirsten Bertelsen 
Poul Kristensen 
Judi Jørgensen 
Michael Lichtenberg Crone 
Lars Skriver 
Käthe Fogh 
Afbud: Kirsten Højgaard 
Poul Kristensen 
Lars Skriver 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
den 8. december 2019 på Gjerrild Kro. 
Referat godkendt 

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden 
Diverse meddelelser og mails fra Skov- og Naturstyrelsen om Naturpleje og vedligeholdelse af Be-
tinavej. Der har været forsinkelser og der arbejdes fortsat, så det kan give maskinstøj. 
Oprydning på Betinavej – der er usikkerhed, om der er lavet noget. Der skal fortsat betales til os, idet 
der er en fast aftale fra 1985 og frem til 1999. Der er lavet flere fejl, men der er sendt dokumentation 
om aftalen. 
D. 18.02 er der kommet skrivelse vedr. bådene – vi blander os ikke i problematikken, men bringer det på 
hjemmesiden. 
Kirsten Bertelsen har fået skrivelse fra Randerskommune vedr. hvordan man skal forholde sig under 
Corona-perioden. 
Sparekassen har henvendt sig og gjort opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer skal legitimere sig, 
så der skal sendes et foto og en kopi af sygesikringsbeviset til Sparekassen. Det skal sendes efter hver 
generalforsamling, når der er valgt medlemmer til bestyrelsen. 

3. Veje og Stier v/Poul, herunder 
• Status på chikaneomlægninger 
• Status på skilte (v/Preben) 
Afstandsskilte er kommet op – og en sti bagved – det ser fint ud. 
Der mangler fortsat noget arbejde – enkelte ting er ikke korrekte – og lige nu mangler der skilte (der er 
usikkerhed om, hvad der er sket – er de evt. stjålet?). Det kan være, at der skal bestilles nye – så det 
varer tid, inden det bliver færdig. 
Preben har undersøgt vedr. skilte – de kan laves såvel som klæbemærker som i metal/blik. Skiltene er 
ment som en høflig tilkendegivelse om, at man gerne må sænke farten. Det er IKKE et ønske om (og det 
må vi ikke), at lave en 20km zone, hvilket er imod myndighedernes og politiets anvisninger. 
Der har været holdt flere møder omkring skiltning, men der er ikke kommet nogen løsning. 



[Skriv her]  
 

Kirsten Højgaard kan evt. spørge friskolen, om de evt. vil lave nogle plakater/skilte til os, ligesom de har 
lavet til Gjerrild by? 

4. Hjemmeside, IT og masteprojekt 
• Status på ny hjemmeside v/Käthe 
Der har været og er fortsat nogle ting vedr. hjemmesiden, der ikke er på plads. Vi er enige om, at der 
skal være mindst to personer, der arbejder med hjemmesiden, nemlig formanden og den ”hjemme-
sideansvarlige”. 
Referater fra møder m.m. kommer ind hurtigst muligt, så hjemmesiden er opdateret. 
Vedr. masten er der ikke kommet tilbagemeldinger fra YouSee og TDC; vi afventer. 

5. Økonomi 
• Årsregnskab 2019 v/ Kirsten Bertelsen 
Vores økonomiprogram fungerer rigtig fint, og igennem programmet kan vi rette henvendelse til 
medlemmerne. 
Kirsten kom under pres, da der blev meddelt, at det reviderede regnskab skulle være klar til d. 16.05.20 
– men hun nåede det. Atter et flot arbejde. 
Der er sat 50.000 kr. af til skilte m.m. Lige nu er der omkring 15.000 kr. tilbage, og hvis det ikke er nok, 
kan det nemt forsvares at overskride det budgetterede. 
Dags dato er der en kassebeholdning på godt 80.000 kr. 
Sammen med opkrævningerne til foreningen, skriver Kirsten, at generalforsamlingen er flyttet og 
henviser til at se mere på hjemmesiden 
Det undrer, at der bliver klaret veje med DUSTEX, når det regner. Efter henvendelse blev det derfor lavet 
en ekstra gang. Lige nu bliver det nu kun lavet en gang om året mod tidligere to gange. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

6. Generalforsamling 

lørdag den 10. oktober 2020 kl. 10.00 
Se dagsorden, der er lagt op. 
Dirigent – Finn høres, om han kan påtage sig erhvervet; kan han ikke vil Åge Jørgensen påtage sig rollen. 
Formandens beretning er vedhæftet. 
Omkring halvdelen af medlemmerne har oplyst deres mail-adresser. 
Kontingent foreslås uændret. 
Der er ikke nogle indkomne forslag nu, men det kan der selvfølgelig fortsat nå at komme. 
Der blev drøftet valg til bestyrelse 

7. Andre punkter 

8. Eventuelt og næste møde 
Næste møde bliver i september – tæt på generalforsamlingen. Det kan evt. bliver over Teams, idet det 
fungerer upåklageligt. 

Referat v. Käthe Fogh 

 


