
 

Referat bestyrelsesmøde 

06. marts 2023 
Sted:  Teams-møde indkaldt af Lars  

Deltagere:  Judi, Lars, Carsten. Peter, Gert og Michael 

Afbud:  Käthe 

Referent:  Michael 

 

Punkter til drøftelse 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning  

• Ingen bemærkninger til referatet 

 

2. Indkommet post / henvendelser (alle) 

• Forslag fra medlem om fravigelse af ny varslet ordning om 

affaldssortering i området. Medlemmets forslag går på, at der 

etableres fælles opsamlingssted for andet end madaffald på fx 

parkeringspladsen ved stranden, og at medlemmerne herefter 

bringer deres eget affald til dette sted. Bestyrelsen drøftede 

forslaget, men ønsker at bakke op om den af Folketinget 

besluttede model, hvor hver husstand får 3 spande til at sortere 

deres affald i.    

• Et medlem har kontaktet bestyrelsen og foreslået at ville etablere 

en grenafhentningsordning uden om grundejerforeningen. 

Bestyrelsen har opfordret mellemmet til at fremkomme med 

forslag til en sådan model for afhentning af grenaffald. Et forslag 

ville i givet fald kunne præsenteres på den kommende 

generalforsamling. Indtil videre har bestyrelsen ikke modtaget 

forslaget.  

 

3. Regnskabs status (Judi)  

• Intet at bemærke – budgetforslag til fremlæggelse på 

generalforsamling blev gennemgået uden bemærkninger 



  

4. Veje og stier 

• I forlængelse af den foretagne undersøgelse omkring effekten af de 

allerede etablerede vejbump på Annavej, har vi har undersøgt 

alternative former for bump i jagten på større effekt og billigere 

løsning. Vi afventer i skrivende stund stadig tilbud fra vores 

vejentreprenør omkring etableringen.   

I bestræbelserne på, at være på forkant med at kunne etablere 

bump på Betinavej, har vi søgt, og fået tilladelse, til etablering fra 

Fredningsnævnet – men mangler stadig tilladelse fra 

Kystdirektoratet. Tilladelserne er søgt, så vi er på forkant ved en 

senere etablering på Betinavej efter generalforsamlingen.  

 

5. Status på kommende generalforsamling  

• Der er kommet svar retur fra Vandværket, der fastholder at GNG 

skal betale 40% af omkostningerne til afholdelse af 

generalforsamlingen, og at man ønsker at fastholde stedet for 

afholdelse til Gjerrild Kro. Det er bestyrelsens vurdering, at 

udgifterne til sidste års generalforsamling, knap 8.000 kroner, er et 

for højt beløb – både når der eksisterer andre og billigere 

alternativer, og herudover det faktum at også andre end GNG- 

medlemmer deltager.   

 

Vi går derfor efter at afholde GNG’ generalforsamling på Fjeldholm 

Lejeren, torsdag den 18. maj KL 14.00. Herved kan medlemmerne 

både nå vandværkets generalforsamling i Gjerrild og GNG’ lidt 

senere. Vi har inviteret Vandværket til eventuelt at deltage i 

arrangementet på Fjeldholm Lejeren. 

 

Opmærksomheden henledes på, at aftalen med Fjeldholm Lejeren 

ikke er endelig konfirmeret endnu, så ret til ændringer forbeholdes.  

   

6. Opfølgning på Hjemmesiden 

• Vores hjemmeside er nu gennemgået og opdateret af en kyndig på 

området. Det er bestyrelsens vurdering, at den nu fremstår god og 

funktionel. Med henblik på, at kunne foretage løbende redigering af 

siden, skal der ”uddannes” to medlemmer af bestyrelsen. Judi og 

Gert blev valgt til dette.   

 



 

7. Sammensætning efter generalforsamlingen 2023  

• Käthe modtager ikke genvalg og udtræder. Øvrige nuværende 

medlemmer på valg (Gert og Michael), forventer i skrivende stund 

at ville modtage genvalg.  

 

Dette betyder, at der på generalforsamlingen skal vælge et nyt 

medlem til bestyrelsen, en suppleant, og herudover skal der vælges 

en revisorsuppleant. 

 

 

8. Eventuelt  

• Der indkom umiddelbart før bestyrelsesmødet en henvendelse fra 

Energistyrelsen vedr. opstilling af havvindmøller i bl.a. Kattegat. 

Møller i Kattegat påtænkes opstillet ud for Grenå, og vil således 

ikke have en visuel påvirkning i Gjerrild. Yderligere Information om 

påtænkte områder hvor møller påtænkes opstillet og projektet 

generelt, kan ses via nedenstående link 

 
https://ens.dk/havvind2030.  

 

Der var i bestyrelsen enighed om, at vi alle må bidrage til den 

grønne omstilling. Så længe møllerne ikke udgør en direkte fare 

eller gene, foretager vi os ikke umiddelbart yderligere i sagen, men 

afventer.   

https://ens.dk/havvind2030

