Sommerhusforeningen Grenaa Strand
Referat af bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2020
Til stede: Karoline Lynggaard (KL), Carsten Olsen (CO), Frede Frandsen (FF) Mogens Lahn (ML) og Else Marie
Møller (EMM) og suppleant Anders Lind (AL)
Afbud: Jens Storgaard (JS)
1. Underskrift af referat fra d. 28. august 2020
Referat af bestyrelsesmødet d. 28. august 2020 blev underskrevet.
2. Bekræftelse af konstituering af bestyrelsen pr. 3.oktober 2020
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
a. Næstformand: Carsten Olsen
b. Kasserer: Frede Frandsen
c. Sekretær: Else Marie Møller
Valg af 1. og 2. suppleant udskydes til næste bestyrelsesmøde p.g.a. Jens Storgaards fravær.
Nedsættelse af udvalg:
Grønne områder: KL, ML og AL
Veje: KL, FF og CO
3. Opfølgning på generalforsamling
• Lokalplan 73: KL har rettet henvendelse til kommunen vedrørende generalforsamlingens ønske om
mulighed for ændring af byggehøjde ved en senere ændring af lokalplanen. Modtagelsen af dette
ønske er bekræftet fra Norddjurs Kommune.
• Fartbegrænsning på Lyngvej: Vejudvalget arbejder videre med at undersøge mulighederne.
• P-forhold ved stranden: Vejudvalget undersøger muligheder – herunder mulig anvendelse af
helikopterlandingsplads til P-pladser.
4. Siden sidst
Udvikling af Grenaa strand
En arbejdsgruppe i lokalområdet arbejder pt. med følgende muligheder:
• bro og snorkelsti i lagunen
• kørestolssti fra lagunen til naturskolen
• handicapvenlig sti langs stranden/klitterne fra lagunen til Polderrev
• etablering af havpool, åbent vandbassin og flydebro v. Dr. Ferieby
FF fortalte, at også bestyrelsen for Marinaen arbejder på projektet omkring lagunen, men at dette indtil
videre er strandet på økonomi.
Gennemgang efter nedgravning af fibernet
ML og KL er mødtes med den ansvarlige fra Fibia’s entreprenør. Det er primært manglende græssåning, det
drejer sig om. Aftalen er blevet, at entreprenøren udbedrer de nævnte ting til foråret. Skulle der dukke
mere op i løbet af vinteren, tages dette også med.
Østre Skovvej 17
Der er endnu intet nyt fra kommunen.
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Siden sidst – grønne områder
• Trekanten overfor Havlund: Der er problemer med renholdelse. Der er indhentet tilbud på
yderligere beplantning, ligesom entreprenøren har undersøgt mulighed for at bekæmpe
padderokker med sprøjtning. Der arbejdes videre med denne problematik.
• Udgåede træer på Egevej og Kastanievej udskiftes i november.
• Grøft Lyngvej/Lærkevej: Bunden ordnes ifm. gennemgang af alle grøfter i november.
• Nye ønsker – træer på vejene mellem Lyngvej og heden, uklippede rabatter mm. - arbejdes der
videre på i udvalget.
5. Økonomi
Økonomi år til dato blev gennemgået. Resultatopgørelsen viser et forventeligt flot resultat for 2020,
således at opsparing til vejfond kan begynde.
6. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
Følgende møder blev fastlagt:
Fredag d. 22.januar 2021 kl. 16.00
Fredag d. 12. marts 2021 kl. 15.00
Der har været flere henvendelser vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. På den baggrund
udsender bestyrelsen i november en undersøgelse blandt de medlemmer, der modtager nyhedsbrevet (ca.
450 modtagere), der skal afdække ønsker for tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
7. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Referent Else Marie Møller

________________________
Karoline Lynggaard

_____________________
Frede Frandsen

_______________________
Mogens Lahn

_____________________
Else Marie Møller

_____________________
Carsten Olsen

2

