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1. Frost og Schmidt 
Formanden gav en orientering om deres nuværende og fremtidig arbejde. 
Hjørnet af Lyngvej og Birkevej er ryddet og påkørt jord. 
Flis er påkørt bedet Kastanievej og Lyngvej efter lugning. 
Opretning af rabatter i buerne Egevej-Bøgevej  og Ellevej-Rønnevej  p.g.a. lastbil spor vil blive 
udført. 
Skovbrynet langs Østre Skovvej vil blive slået, først med buskrydder og derefter med græsslåning 
sommeren igennem. 
På næste møde vil der blive fremlagt forslag til plan for området fremover. 
På Poppelvej er der problemer med vand på vejen. Det nødvendige arbejde er aftalt. 
 
Til rørlægningen af grøften bag Rødbedestien indhentes der 2 tilbud. 
Videre sendingen af regningen for rydning omkring transformatoren på Hyldevej-Kastanievej er på 
plads. 

2. Colas 
Vores område er gennemgået med firmaet for reklamationer under gældende garanti samt skader 
forvoldt af lodsejer. Disse vil få en specificeret regning tilsendt af foreningen udarbejdet af Colas. 
Overslaget for arbejdet lyder på ca. 40.000 kr. incl. moms. Prisen gælder samlet for Colas, forening 
og lodsejer. 

3. Generalforsamlingen 
Alle aftaler er på plads. 

4. Formanden og bestyrelsens beretning 
Alle havde modtaget den. Og der blev kun enkelte rettelser.  

5. Regnskab og budget 
Regnskabet var gennemgået tidligere og lagt på hjemmesiden Prognosen for 2017 og budgettet for 
2018 blev gennemgået og med en enkelt rettelse  godkendt. 

6. Revisorer ved generalforsamlingen 
Som tidligere aftalt vil de sidde ved indgangen for at modtage adgangskort og udlevere 
stemmesedler. 

7.  Norddjurs kommune 
Efter mange kontakter til kommunen er det ikke lykkedes at finde frem til den ansvarlige, der kan 
sørge for at deres gennemløbsbrønds tilløb passer med vores grøfter. Den har et tilløb, der ligger 
25 cm. højere end afløbet fra grøfterne på Polderevsvej og Pilevej. Derfor står der altid vand i disse 
grøfter. 
AO. og FF. overtager kontakten til kommunen. 
FF. skal til møde med J. Gregersen fra kommunens nedsatte udvalg, der ser på klimaændringernes 
indflydelse i kommunen, angående et evt. forsinkelsesbassin til opsamling vores afløbsvand.  

8. Skiltning nabohjælp. 
Bestyrelsen fremlægger et forslag til skiltning om nabohjælp til godkendelse på 
generalforsamlingen, som lægges ind på hjemmesiden under indkomne forslag. 

9. evt. 



Angående skilte har der været en forespørgsel fra Østre Skovvej om fjernelse af skiltene Østre 
Skovvej –Lyngvej.  Ved tidligere henvendelse til myndighederne er det afslået p.g.a. den lange lige 
strækning. 
Kommunen kontaktes angående misvisende nummerskilte enkelte steder i vores område. 
 
Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen.  1 forslag  indsendt af Henrik Clausen Bøgevej 1 
samt 2 Hanne og Ingemann Nielsen Egevej 27. Begge forslag drejer sig om indkaldelse til 
generalforsamling pr. mail. 
Dette vil kræve en vedtægtsændring af et afsnit under § 11 i vores vedtægter. Der vil så komme til 
at stå: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig eller 
ved e-mails til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse eller indgivet 
mailadresse. 
 
Der er indkommet forslag til chikaner på Lyngvej fra Lars og Susanne Bay Alexandersen Poppelvej 1 
med 6 underskrifter på Lyngvej. De forventer, at bestyrelsen fremlægger et konkret forslag på både 
vejbump ( evt. mobile ) eller blomsterkummer, der skal danne grundlag for den endelig afstemning. 
Bestyrelsen fremlægger et forslag til afstemning på generalforsamlingen, som lægges på 
foreningens hjemmeside. 
 
Mette Jensen 
 
 

 

 


