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Referat af bestyrelsesmøde 29.11.2019 

 

Til stede: Karoline Lynggaard(KL), Frede Frandsen (FF), Ditlev Bluhme, Else Marie Møller (EMM) og Mogens 

Lahn (ML) suppl. 

Afbud: Carsten Olsen og Erik Prip 

 

1. Referat fra møde d. 13. september 2019 

Referatet blev underskrevet og dermed godkendt. 

2. Siden sidst 

Generelt: 

 Der er pt. 36 tilmeldt til Fibia. Der udsendes nyhedsmail i uge 50 og yderligere en lige op til jul. 

Norddjurs Kommune/Fibia udsender primo december en pressemeddelelse om projektet. Fibia 

afholder orienteringsmøde om projektet sandsynligvis 28.12. kl. 10-12 

 Vi har pt. 330 medlemmer tilmeldt nyhedsmail 

 Foreningen har trukket sig fra rådgivergruppen vedr. mobilmast efter debatindlæg i avisen i 

oktober. Så vidt vides arbejdes der videre med en konference i 2020. 

 Grenaa Tømrerfirma har frist til årets udgang ift. at fjerne deres skilt ved Østre Skovvej 17 (er 

fjernet) 

 Østre Skovvej 17, KL har rykket Norddjurs Kommune for svar ift. hvordan det går med støj mv. 

 Der er indgået samarbejdsaftale med Dronningens Ferieby om lokaleleje m.v. 

 Hvis vi i området ser skrald flyde fra iturevne skraldeposer, tager vi et foto og sender til KL, som 

kontakter ejer mhp. oprydning 

Grønne områder: 

 Træer er nu plantet på: 

o Birkevej – troldbirk 

o Poppelvej – sølvpoppel 

o Ellevej – rødel 

 Flere medlemmer efterspørger også træplantning på den anden side af Lyngvej 

 Grøfter klargjort til vinter – spules næste uge 



 Udgåede træer på Kastanievej og Egevej er genplantet 

 Bænk og infotavle er sat op ved trekanten overfor Havlund 

 Generelt er vi godt tilfredse med vores entreprenørs arbejde – ros til dem 

 

3. Økonomisk rapportering. 

Vi har haft et overforbrug på vedligehold i år på ca. 30.000, hvilket skyldes ekstra arbejde med beskæring v. 

grøfter, reetablering af lyngbede, og nyetablering af trekanten. 

Vi er nu så godt med ift. vedligehold af området, at vi kan påbegynde opsparing til renovering af vores veje, 

- som må forventes indenfor en overskuelig fremtid (5-10 år). 

 

4. Eventuelt. 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

Referent Else Marie Møller 
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