Sommerhus- og vedligeholdelsesforeningen
Grenaa Strand
Referat af bestyrelsesmøde 29. marts 2019
Til stede: Karoline Lynggaard (KL), Frede Frandsen (FF), Hans Ole Malfeld (HOM), Ditlev Bluhme (DB), Erik
Prip Nielsen (EPN) og Carsten Olsen (CO)
Afbud: Else Marie Møller (EMM)

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 19. januar 2019
Referat af bestyrelsesmødet d. 19. januar 2019 blev underskrevet og dermed godkendt.
2. Siden sidst
Generelt:
 Både ny hjemmeside og nyhedsmail er gået i luften, der er kommet mange positive
tilkendegivelser til dette. Pt. er der ca. 50 modtagere af nyhedsmail.
Grønne områder:
 De to birketræer på Birkevej er blevet fældet. Der mangler endnu rodfræsning.
 Det grønne udvalg foreslår plantning af træer på Birkevej, Ellevej og Poppelvej,
hjemtagning af priser er i gang. Foreløbig pris ca. 28.000 kr. incl. moms
 Der arbejdes ligeledes med forslag til plantning af trekanten ved informationstavlen.
Foreløbig pris ca. 44.000 kr. incl. moms. Der blev talt om, hvorvidt informationstavlen skal
flytte ud af trekanten eller helt fjernes. Vi spørger medlemmerne på generalforsamlingen
om nødvendigheden af tavlen.
Grøfter:
 Intet nyt.
Veje:






FF følger op på den manglende reparation af veje på Klitten og Bag Klitten. Derudover
forespørger FF hos Norddjurs Kommune om priser, hvis de skal stå for den fortløbende
reparation af vejene.
FF og EPN påtager sig arbejdet med at feje løse sten ved vejudmundinger.
Højre vigepligt i hele sommerhusområdet er blevet bekræftet.
Skilte med ubetinget vigepligt ved Østre Skovvej/Lyngvej refererer til stien, og har derfor
ikke betydning for bilerne.

3. Orientering om arbejdet ifm lokalplan 083-707 mobilmast Kystvej 5
KL orienterede om etablering af en rådgivergruppe bestående af 3 sommerhusejere, en sagsbehandler fra Norddjurs Kommune samt Sommerhusforeningen.
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Rådgivergruppen ønsker at medvirke til at finde en naturvenlig løsning på det fremtidige behov for
data- og mobildækning. Beslutningen om lokalplanen er foreløbig udsat i Miljø- og Teknikudvalget.
Gruppen arbejder pt. på at indhente viden om alternative muligheder, og der refereres løbende
tilbage til MTU. Der arbejdes bl.a. på, hvorvidt det kan være muligt at hæve problematikken op på
nationalt niveau.
4. Forslag til lokalplan 089-707 – byggegrunde Klitten/Bag Klitten
Der er indsendt indsigelse mod lokalplanen. KL er kun blevet kontaktet af sommerhusejere i
området ved Bag Klitten.
5. En drøftelse af indførelse af netbank efter generalforsamlingen 2019
Det blev besluttet at indføre netbank efter generalforsamlingen. Netbank er et nutidigt værktøj,
mere effektivt, billigere og styrker gennemsigtigheden i økonomien for bestyrelsen.
HOB er imod beslutningen, DB ser ikke et behov for netbank. EMM havde forinden mødet skriftligt
tilkendegivet, at hun var positiv overfor indførelse af netbank efter generalforsamlingen.
6. Markering af foreningens 50 års jubilæum i 2019
Det blev besluttet at invitere til fælles morgenkaffe inden generalforsamlingen Pinselørdag ved Dr.
Ferieby. Starttidspunkt ca. kl. 8.30, borgmester og lokalavisen inviteres.
7. Generalforsamling 2019 – tidsplan/arbejdsgang
Tidsplan for generalforsamlingen blev afstemt indbyrdes og nye mødedatoer frem til generalforsamlingen blev aftalt.
FF kontakter Gert Schou med en forespørgsel om, han igen vil påtage sig dirigentjobbet på
generalforsamlingen.
8. Eventuelt
Intet under eventuelt.
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