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Referat af bestyrelsesmøde 12.maj 2021 
Til stede: Hele bestyrelsen samt suppleanter 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 19. marts 2021 
Referatet blev underskrevet og dermed godkendt. 
 
2. Siden sidst 
Da begge suppleanter blev valgt på generalforsamlingen i 2020, skulle 1. og 2. suppleantrollen 
uddeles blandt de to. Det blev til følgende: 

• 1. suppleant: Jens Storgaard (og på valg til generalforsamling i 2021) 
• 2. suppleant: Anders Lind 

 
• Der har været afholdt møde m. repræsentanter fra Norddjurs Kommune vedr. Østre Skovvej 

17 
 

• Der er nu opsat sten i alle hjørner i bedet på Trekanten, der sås græs i uge 20 
 

• Lyngbedet: det ser ud til, at lyngen alligevel kommer, så der forventes ikke stor udskiftning af 
planter 

 
• Efter al den nedbør, der er kommet på det seneste, er grøfterne igen udfordret. Der holdes 

skarpt øje med dem. 
 

• Klimasikring vil være et emne de kommende år. Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig 
for ar sikre sin grund, - og komme af med vandet. Men det giver god mening, at gøre det til et 
fælles projekt, som foreningen står for. Vi inviterer en repræsentant fra kommunen til at 
komme med oplæg på vores generalforsamling. Hermed har vi et grundlag for videre 
drøftelser. 

 
• Der er tilsyneladende dyr, der graver i grøften ved Kastanievej/Lyngvej, og den megen vand 

den seneste tid har medført, at grøften er ved at skride. Frost og Smidt kikker på det. 
Efterskrift: Der er tilkaldt rottefænger. 

 
3. Generalforsamling 
Igen i år giver coronarestriktioner problemer ift. afvikling af generalforsamling.  
Generalforsamlingen er derfor udskudt til d. 12.september 2021 kl. 10.00. 
 
Kommende bestyrelsesmøder ifm. generalforsamling: 
19.august kl. 16.00: Pakkemøde  
3.september kl. 16: Behandling af indkomne forslag 
12.september kl 8.30: Formøde inden generalforsamlingen 
 



4. Eventuelt 
Intet 
 
Referent Else Marie Møller 
 
 
_________________________         ______________________         ______________________ 
    Karoline Lynggaard  Frede Frandsen        Carsten Olsen 
 
 
________________________ __________________________ 
   Mogens Lahn      Else Marie Møller 
 
  
 
 


