Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand
Referat af bestyrelsesmøde 30.4.2018
Til stede: Hele bestyrelsen: Anne Lise Olesen (AO), Frede Frandsen (FF), Hans Ole Malfeld
(HOM), Ditlev Bluhme (DB) og Else Marie Møller (EMM)
Dagsorden godkendt.
1. Gennemgang af sidste referat
Intet at bemærke
2. Siden sidst
Intet
3. Grøfter
Der er indhentet tilbud på TV-inspektion. Men efter gennemspuling af rørene har entreprenøren
udtalt, at en TV-inspektion er unødvendig, da der er gennemstrømning overalt. Bestyrelsen
besluttede derfor alligevel ikke at få foretaget en kostbar TV-inspektion.
Den aftalte oprensning af grøfter ved Pilevej og ved Birkevej er foretaget, - men der mangler den
aftalte bundfodring med stabilgrus/sten ved Pilevej. AO rykker
4. Veje.
Der mangler flere steder kantopfyldning langs vejene og specielt i flere sving. AO beder
entreprenøren gennemgå samtlige veje og fylde på, hvor der mangler.
HOM kontakter beboer i Klitten mhp. løsning af problemet med korrekt nummervisning, - dog for
grundejers egen regning
5. Grønne områder.
Udvalgets aktivitetsplan godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen som en del af
beretningen. Der afsættes 95.000 kr. på budget 2019 til formålet. DB følger op på tidligere
indhentede priser.
6. Kontrakter
AO har aftalt med entreprenør, at vi har kontrakter klar og underskrevet inden næste møde d. 16.5.
7. Økonomi.
Regnskabet er lagt på nettet.
Budget tilrettes iht. beslutning under punkt 5.
HOM sørger for trykning af 150 eksemplarer af regnskab og budget til generalforsamlingen
8. Møde med grundejer om betaling af vejskade
Grundejer inviteres til mødet d. 16.5. og AO nævner i beretning, at vi alle skal tage hensyn til vore
veje og behandle dem pænt.
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9. Prioritering af opgaver næste år.
Behandlet under punkt 5
10. Birgits oplæg vedr. sø
Udsættes og ligger som forslag til den kommende bestyrelse
11. Fartmåling – og hvordan fremlægges den
Bestyrelsen konstaterede, at målingerne intet alarmerende viser. Der bliver i enkelte tilfælde kørt
lidt for stærkt, men da der ikke kan konstateres forskel på hverdage og ferier, må vi antage, at det
er beboerne selv og deres gæster, der kører for stærkt. Bestyrelsen agter derfor ikke at foretage
videre, idet generalforsamlingen sidste år forkastede forslag om hastighedsdæmpende
foranstaltninger. FF fremlægger - i forlængelse af beretningen - resultater og bestyrelsens holdning
på generalforsamlingen, - med en opfordring til os alle om at overholde fartgrænsen og vise
hensyn på vejene.
12. Gennemgang af generalforsamling.
Orientering vedr. mail: DB fremægger i forlængelse af beretning (se notat) og tilbyder derudover, at
man som forsøg det kommende år kan tilmelde sig en nyhedsmail, således at vi kan få nogle
erfaringer, der kan anvendes ift. en evt. senere beslutning om udsendelse af indkaldelse til
generalforsamling via mail.
Formøde: kl. 8.30 – bestyrelsen, revisorer og forslag til dirigent
Formandsvalg: FF villig til at påtage sig posten, dog betinget af bestyrelsens opbakning(den fik
han) og dækning af udgifter til IT svarende til avisabonnement, som der tidligere har været tradition
for - godkendt.
AOs beretning rundsendes til bestyrelsens eventuelle kommentarer.
Under evt. vil DB appellere til grundejerne på Østre Skovvej, om medvirken til at holde
bævreaspene under kontrol.
13. Eventuelt
AO orienterede om, at hun intet nyt har vedr. rotter på Rønnevej, - men hun rykker for en
opdatering
Næste møde 16.5. kl.16

Referent Else Marie Møller

