Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand
Referat af bestyrelsesmøde 17.1.2018
Til stede var: Anne Lise Olesen (AO), Frede Frandsen (FF) (fra 16.45), Hans Ole Malfeld (HOM),
Ditlev Bluhme (DB) og suppleant Else Marie Møller (EMM)

Udsendt dagsorden med 8 punkter.

1. Godkendelse af referat.
Det besluttedes at udskyde behandling af ”udsendelse via mail” og det sættes på som punkt til næste
møde. Dermed blev referatet godkendt.

2. Siden sidst.
Kun en beboer på Egevej ønsker at få et træ.

3. Grøfter.
Grøfter er spulet og oprensning foretaget efter behov. Kommunen undersøger problemfeltet på
Lyngvej/Nobilisvej.
Afvanding mellem Pilevej og Polderrevsvej: Der afholdes møde med berørte beboere (evt. helt hen til
Rødbedestien) når der foreligger materiale over grøfterne fra kommunen (omhandlende beliggenhed,
dybde, samlinger, brønde m.v.)
Det undersøges, hvad det vil koste at få en TV-inspektion fra grøften Askevej/Heden gennem
Rønnevej til kommunal brønd (AO)
Udvalget forsøger at få et møde med kommunen om en generel afvanding af hele området evt. med
etablering af en sø til overfladevand. (AO og FF)

4. Veje.
Løse sten i krydsene er opfejet.
Nabohjælpsskilte er kommet og afventer opsætning, på de aftalte steder.
Afskærmning af underføring på Pilevej og v. Enebærvej: De undersøgte muligheder falder ikke ind i
området. AO indhenter derfor pris hos lokal tømrer på afskærmning udført i træ.
I fortsættelse af generalforsamlingsbeslutning sidste år besluttedes det, at opsætte mobil fartmåler i
en 3-ugers periode medio/ultimo marts, - med en uge på henholdsvis Lyngvej, Pilevej og Klitten.
Samlet udgift ca. 10.000 kr. Derefter forholder bestyrelsen sig til, hvad der kan foretages vedr. høj
hastighed i området i respekt for sidste års generalforsamlingsbeslutning. HOM ønsker at tilkendegive,
at han stemte imod denne beslutning.

5. Grønne områder
Intet fra udvalget

6. Kontrakter:
Grøn kontrakt: Der er opnået enighed om kontrakten, men den endelige kontrakt er ikke underskrevet,
- vi rykker.

7. Økonomi:
Kassereren redegjorde for regnskab 2017. Der er tale om et foreløbigt overslag idet der mangler
enkelte ud- og indtægtsposter. Men regnskabet vil komme til at udvise et overskud på ca. 280.000 kr.
hvorved vores gæld nedbringes til ca. 420.000 kr.+

8. Eventuelt:
På næste møde fremlægger udvalget et forslag til, hvad der skal ske med træerne på Ahornvej (DB
indkalder)
AO bestiller et træskilt til opsætning på Rødbedestien i stil med vore øvrige skilte.
Udvidelse af Dronningens ferieby er på byrådets dagsorden d.d. Der er indkommet 3 indsigelser, men
det ser ud til at projektet godkendes i sin helhed, dog med den bemærkning at husene skal placeres
så de generer naboer mindst muligt.
Kommende møder:
Februar: AO indkalder hvis behov
Marts: 20.3. kl 16. Her forberedes generalforsamling, - opstilling overvejes forinden
April: 18.4. kl. 16. Udover møde skal vi her pakke generalforsamlingsmateriale til udsendelse 20.4.
Maj: 19.5. Generalforsamling kl. 10. AO tjekker lokale.

Referent: Else Marie Møller

