
1 
 

Sommerhusforeningen Grenaa Strand 
 

Referat af bestyrelsesmøde 19.marts 2021 
 
Til stede: Karoline Lynggaard (KL), Carsten Olsen (CO), Frede Frandsen (FF), Mogens Lahn (ML) Else Marie 
Møller (EMM) og suppleant Jens Storgaard 
Afbud: Anders Lind 
 
1. Underskrift af referat fra d. 30.oktober 2020 
Referat af bestyrelsesmødet d. 28. august 2020 blev underskrevet. 
 
2. Siden sidst 
Generelt 

• 12 af de nye grunde er blevet solgt og der er i 2021 indbetalt kontingent fra disse 
• Der er endnu intet nyt vedr. Østre Skovvej 17 - KL rykker jævnligt kommunen 

Grønne områder/Grøfter 
• Ny beplantning af trekanten v. Havlund er afsluttet – desværre var vi ikke heldige at få del i 

Hedeselskabets fond i denne omgang. KL undersøger om en nabo vil stå for vanding i opstarten. 
• Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling lægge op til en dialog om muligheden for 

beplantning af vejene fra Lyngvej op mod heden. Dette på baggrund af ønsket fra Ellevej, der blev 
fremført på den seneste generalforsamling.  

•  ”Vild med vilje” er forsinket hos kommunen. Udvalget foreslår, at der på strækningen Østre 
Skovvej mellem trekanten og Lyngvej kunne blive etableret et sådant bed.  

• Lyngbedet v. Hotel Marina; Mange planter udgået – entreprenør undersøger nærmere pt.  
• Stien langs Østre Skovvej: da vi ikke ønsker giftsprøjtning, ændres den til en grøn sti, der 

vedligeholdes med klipning 
Veje 

• Udvalget har haft møde med en repræsentant fra kommunen. Kommunen er positivt overfor at 
etablere en parkeringsplads på de tidligere helikopterplads. Kommunen er pt. i gang med at 
undersøge, om der skulle være noget til hinder for dette, såfremt der ikke er det, forventes der at 
blive etableret p-plads inden sommerferien. 

• Udvalget har forespurgt Norddjurs Kommune om muligheden for at etablere fast 40 km. 
fartbegrænsning på Kystvej, således at hele sommerhusområdet har denne permanente 
begrænsning. Dette undersøges pt. 

• Der blev på seneste generalforsamling udtrykt ønske om opsætning af fartbegrænsningsskilte på 
henholdsvis Lyngvej og Pilevej. Dette er nu blevet undersøgt, og det er ikke tilladt at opsætte 
fartbegrænsningskilte i en fartbegrænset zone, hvor hele området er fartbegrænset. Her står der 
fartbegrænsningsskilte ved indkørslen til området. Bestyrelsen har besluttet at indhente tilbud på 
uautoriserede skilte, der ii stedet kan opsættes.  

•  Askevej 13: Der er problemer med asfaltbelægningen ud for indkørslen. Der er lavet flisebelægning 
i fællesarealet næsten ud til vejen og med fald ud mod vejen. Dette bevirker, at der står vand, så 
snart det regner. Derfor skal denne belægning nødvendigvis fjernes, således at vandet kan løbe fra 
vejen. Dernæst kan vejen repareres, næste gang vejfolk kommer i området.    
 

3. Økonomi, herunder udkast til årsregnskab 2020 
Årsregnskab for 2020 blev gennemgået af FF. Resultatet blev et overskud på 313.028 kr., heraf vil 
bestyrelsen foreslå, at der henlægges 250.000 kr. til vejfond og det resterende beløb overføres til 2021. 
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Bestyrelsen godkendte regnskabet.   
 
4. Generalforsamling 2021 
Bestyrelsen afventer udmelding om de offentlige corona-restriktioner. På nuværende tidspunkt vil det ikke 
kunne lade sig gøre at afvikle generalforsamling som vanligt Pinselørdag.  
Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år er: 
Carsten Olsen – genopstiller 
Frede Frandsen – genopstiller ikke 
Suppleanter er ikke umiddelbart interesserede i opstilling til bestyrelsen, derfor skal der findes andre, der 
ønsker at opstille. Steffen Volder, Kystvej 66 har meldt sig som interesseret. 
 
5. Eventuelt. 
Kommende bestyrelsesmøder: 
27.4. kl. 15 – pakkemøde, såfremt det bliver muligt at gennemføre generalforsamling d. 22. maj 
(Pinselørdag). Dette møde aflyses, såfremt det ikke er muligt at afholde generalforsamling i maj. 
12.5. kl. 17 – behandling af indkomne forslag/almindeligt bestyrelsesmøde 
 
Referent Else Marie Møller 
 
 
 
__________________________                ______________________     _________________________ 
           Karoline Lynggaard  Carsten Olsen                  Frede Frandsen  
 
 
 
 
 ________________________ _____________________ 
           Mogens Lahn           Else Marie Møller  
   


