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Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand. 
Bestyrelsens beretning til generalforsamling 14/5 2016 

 
En tak til Dronningens Ferieby, fordi det igen i år er muligt at afholde 
Sommerhusforeningens generalforsamling her. 
Først lidt om året 2015. 
1. Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 18 møder som bestyrelsesmøder, 

udvalgsmøder med vejfirmaer, licitationsmøder vedr. vedligehold af grøfter 
og grønne arealer og snerydning, møder vedr. træfældning, topkapning af 
træer med Hede Danmark og Cm Skov service og Norddjurs kommune. 

 
2. Vi har gennem året løbende arbejdet med vejfirmaerne NCC og COLAS 

Danmark om en helhedsløsning af vore veje med ny belægning og afvanding 
af vejnettet med afgravning af høje kanter især Klitten og Bag Klitten samt 
buerne mod Heden, hvorefter der kan kantfræses og ilægges kalkholdig grus, 
der vil virke som dræn og stabilisering af vejkanter. I buerne mod heden, er 
der på udsatte steder lavet faskiner for nedsivning af regnvand. Der blev 
afgivet tilbud fra henholdsvis NCC og COLAS med beskrivelse af arbejdets 
udførelse og rådgivning f.s.a foreningens grundarbejde forinden igangsætning 
af det egentlige vejarbejde. Bestyrelsen besluttede den 30. oktober at COLAS 
skulle forestå arbejdet, og at det hermed var nødvendigt at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling for at få bemyndigelse til oprettelse af en 
kassekredit på 1.100.000 kr. til afholdelse af udgifterne for dette projekt. Det 
blev besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling skulle afholdes lørdag 
den 13. februar 2016 i Dronningens Ferieby. 
 

 
 

3. Vedligehold af grønne arealer og snerydning 
      Bestyrelsen besluttede at opdele tidligere kontrakt, der indeholdt både 
vintervedligehold, grøfter og grønne arealer, således at vintervedligehold 
afregnes pr. tur for henholdsvis snerydning og grusning, og at grøfter, grønne 
arealer afregnes som en særskilt entreprise. Udbudsmaterialet blev udfærdiget 
som en indbudt licitation og udsendt 28. oktober og en sidste frist for afgivelse 
den 24. november. Der var 5 firmaer der gav bud på vintervedligehold. Ålsø 
Service fik denne opgave med en pris for snerydning /12 km 2.850 kr og grusning 
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1.950 kr. begge priser er incl.  moms. Grøfter og grønne arealer var der 4 
tilbudsgivere. Her er vores entreprenør Frost og Schmidt ejendoms- og 
haveservice med en pris incl. moms 70.500 kr. Begge entrepriser har  
     kontrakten i en 2-årig periode, hvorefter vi kan genforhandle en ny kontrakt.      
    I november måned 2015 blev der lagt en information om dette ind på  
    hjemmesiden. 
 
4. Træer og grøfter. 
      Det var en nødvendighed, at hvis vi skal lave den store vejrenovering, også at 

se på de store træer, der stod for at fældes eller topkappes og hermed også 
renovering af grøften på Østre Skovvej i dialog med Hede Danmark og anden 
entreprenør C.M Skovservice, der hver især afgav pris på arbejdet Østre 
Skovvej, Lindevej, Egevej og Ahornvej. Arbejdet besluttedes at sætte i gang i 
januar måned 2016.  I 2015 fik vi afsluttet arbejdet på Hasselvej og Rønnevej. 
 

5. Af andre møder skal nævnes foreningens møde ned Norddjurs kommune 
omkring indkørsel til Lyngvej, hvor kommunen fjernede hybenbuske og 
genetablerede gangstier samme sted. Vores mål er at beplante friarealerne 
med lyng, men nu må vi se tiden an. Vi har støttet op omkring Norddjurs 
kommunes projekt Bedre adgang for bevægelseshæmmede til Grenaa strand. 
Det er en ansøgning om midler fra Friluftsrådet, og jeg kan meddele, at 
Friluftsrådet har bevilget de ansøgte midler til projektet. Der er indgået et 
forlig med NCC om tilbagebetaling af 32.000 kr. for ikke udførte arbejder iht. 
aftale juli 2014. 
Kontingentforhøjelsen i 2014 er tilstrækkelig til at kan udføre vores planlagte 
opgaver i 2016, og at vi forhåbentlig har et vejnet, der holder i 15-20 år, og at 
vi har indfriet vores kassekredit i februar 2021. 
 

Så lidt om hvad der er sket i 2016 
 

6. Hvor langt er vi nået i forhold til bestyrelsens planlægning for 2016 og frem 
til i dag. 

7.  Der er fældet- topkappet træer på Ahornvej – Egevej – Lindevej - og Østre  
           Skovvej. 

8. Grøften på Østre Skovvej er genetableret, opgravet og rødder fjernet. 
9. Vejkanter er afrettet og stabilgrus er udlagt langs vejene. 
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10.   Vi har afholdt en ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter på    
       dagsordenen.  Medlemmerne godkendte tilladelse til optagelse af  
        kassekredit i Djurslands Bank på 1,1 mio. kr. til finansiering af  
        vejrenoveringen, og en ændring af § 11 stk. 1 om afholdelse af  
        generalforsamling inden udgangen af juni måned. Vedtægtsændringen,  

              referater kan ligge på hjemmesiden. 
11.   Bestyrelsen nedsatte et vejudvalg bestående af Annelise Olesen, Frede  
        Frandsen og undertegnede. Vi har søgt sagkyndig bistand hos en tidligere  

  vejingeniør ved Norddjurs Kommune. Udvalget afholdt opstart møde med  
              vejingeniør Henning Wolf, der er entrepriseleder og koordinator for firmaet  

        Colas Danmark. Her blev de aftalte priser og mængder gennemgået, og    
        forarbejderne til den endelige OB belægning aftalt. Colas er stillet en  

             regaranti på 15 % af entreprisesummen, som en garanti i de næste 5 år. 
12.   Vi har haft entreprenører til afgravet fygesand og høje kanter ved Klitten og  
       Bag Klitten, ved Hyldevej og buerne imod heden samt etableret faskiner på  

             udsatte steder. Der er fjernet og afgravet ca. 180 m3 som er kørt i depot. 
13.   Vi har udarbejdet og hustandsomdelt en tidsplan for de efterfølgende 
        vejarbejder, hvorefter arbejdet gik i gang. 

             Når vejrenoveringen er færdig vil vi foretage en endelig afleveringsforretning,  
             hvor vi gennemgår det udførte arbejde sammen med vores rådgiver. 

14.   Nogle har måske bemærket, at kuberne til papir og flasker er fjernet på   
Lyngvej. Det er sket efter aftale med Reno Djurs, og kuberne er flyttet til p- 
pladsen ved Hotel Havlund. Flytningen er sket for at vi undgår de store 
lastbiler på vejene.  

15.  På sidste års generalforsamling fremsatte bestyrelsen et forslag til opsætning 
af en hjertestarter opsat her i Dronningens Ferieby. Bestyrelsen har på det 
seneste møde besluttet at indgå et samarbejde med Dr. Ferieby om indkøb og 
opsætning af en hjertestarter snarest muligt. Udgiften udgør ca. 25.000 kr. til 
etablering, heraf betaler foreningen 50 % eller 12.500 kr. Hvert 5 år skal der 
betales 1.600 kr. til vedligeholdelse af hjertestarteren, og et beløb efter brug. 
Lad os håbe den ikke skal i brug, men en sikkerhed for os alle. 

16.   Vi har endnu nogle hængepartier, vi vil få udført i indeværende år. Det være 
sig indkørslen fra Kystvej til Lyngvej, hvor vi skal have oprettet kantsten og 
flytning af vejskilte. Vi skal have etableret skiltning til stranden og 
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afskærmning af grøfter flere steder. Det kunne også være at der kommer 
nogle forslag fra medlemmerne på denne generalforsamling. 

 
17. Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, vore aktive suppleanter, 

foreningens revisorer og andre, som vi har samarbejdet med i året, der er 
gået. 

 

Vi følger op på igangværende arbejder. Vi ser om det er i år, vi planter lyng 
og andre træer. 

 
 

18. Tak for ordet. Nu vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens 
godkendelse. 
 
 
Svend Møller Østergaard 
 formand. 

 
 
 
 
 

 
 

 


