
   Gjerrild Strands Grundejerforening  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.10.2020 

  

1. Velkomst til og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 

Preben bød velkommen til de to nye medlemmer, hvorefter alle gav en kort præsentation.  

  

2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.sept. 2020 

Godkendt; et kort rids omkring indholdet (graffiti, salgsboder, både m.m.). 

Mht. boderne diskuteredes, hvad man må. Vi er enige om, at boderne ikke må være til gene for andre. 

Derfor fint, at der er et skilt/signal om, at der er nogle ting til salg inde på egen grund. 

  

3. Generalforsamlingen den 10.okt. 2020  

1. Godkendelse af referat samt 

2. Evaluering og opfølgning. 

  

Ad. a. Referat godkendt 

Ad. b. Ikke mange deltog i det digitale møde. Vi håber, at mødet bliver fysisk i 2021 - eller også må vi 

se, om vi kan holde generalforsamlingen ude - eksempelvis i campingpladsens telt. Preben undersøger 

det. 

1. Der var atter en del tale omkring støv på vejene. Fra Stavnsborgvej 21 er der indsendt et 

forslag til generalforsamlingen om at komme med i Dustex-behandlingen, som koster i alt kr. 

17.000 pr. gang. Behandlingen vil i så fald stige til ca. kr. 20.000 pr. gang. Naturstyrelsen 

betaler tilskud til Dustex og vedligeholdelse af Betinavej, som er deres vej. Dustex-

behandlingen har blot effekt i kort tid, så det er relevant at overveje, om vi skal fortsætte med 

dette. De 80.000 kr., som det i så fald vil koste for 4 gange om året, kan nok bruges bedre. Det 

grundlæggende problem er især bilernes hastighed. Lige nu vil vi derfor se på, om kommunen 

kan være behjælpelig med at få mindskes hastigheden på vejene Samtidig hører vi også, at 

Dustex bestemt ikke er den bedste miljømæssige behandling. 

Der blev besluttet, at der aftales nyt møde med kommunen om vores vej- og hastighedsproblemer. 

2. Dato for grenafhentning blev også nævnt - nye ejere skal vide, hvornår det finder sted. 

Desuden en del tale om kvalitet af grenaffald.  



[Skriv her]  

 

  

4. Konstituering og fordeling af aktiviteter og opgaver. 

Preben Larsen                                          Formand - Natur/miljø (bådsætning).  

Carsten Jensen                                        Næstformand - lokalområde, veje og stier   

Judi Jørgensen                                         Kasserer                                                    

Käthe Fogh                                               Sekretær – herunder hjemmeside  

Michael Lichtenberg Crone                   It, Fibernet og mobil tlf.     

Lars Skriver                                              Skilte og støv 

Gert Ortkjær                                            Veje og stier 

  

  

  

5. Indkommen post og meddelelser. 

Naturstyrelsen har sendt varsel om støjgener på grund af arbejde med naturen ved stranden. 

  

6. Status og opgaver vedrørende veje og stier 

Beboer på Annavej 22A foreslår vejen gøres smallere og får cykelsti. Da vejbredder er et kommunalt 

område, vil vi anmode kommunens Vejsyn om at undersøge om vores veje lever op til 

myndighedernes krav. 

  

7. Naturpleje og bådprojekt 

Naturstyrelsen arbejder de næste år med naturpleje og ordnede forhold for både ved 

stranden.  Preben følger op og kontakter forslagsstilleren for etablering af isætning- og 

ophalingsfaciliteter for både, idet naturstyrelsen positive indstilling kræver etablering af et bådlaug 

for projektets realisering, fremtidig styring og vedligeholdelse.  



[Skriv her]  

 

8. Status på Fiber- og Internet m.v. 

Michael kontakter Fibia vedr. tidshorisont 

  

9. Økonomi – herunder status på medlemsliste/mails 

Judi fremviste oversigt - herunder hvilke medlemmer, der ønsker post. 

Regnskab er stabilt, fremadrettet er budget med. Grenaffald er der pt. ikke betalt for.   

De indkøbte skilte kommer til at stå separat. Preben afleverer underskrevne dokumenter og ID´er på 

bestyrelsens medlemmer til Sparekassen Kronjylland.  

  

• Eventuelt  

Nye medlemmer skal have en velkomstskrivelse, hvor der også bliver en henvisning til hjemmeside og 

herunder bestyrelsesmedlemmer. 

  

• Fastsættelse af næste møde. 

Lørdag d. 30.01.2021 kl. 10.00 hos Lars Skriver Alicevej 4 

 


