
 
 

Sommerhus- og vedligeholdelsesforeningen 
Grenaa Strand 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 21.2.2020 

 

Til stede: Karoline Lynggaard (KL), Frede Frandsen (FF), Carsten Olsen (CO), Else Marie Møller (EMM) 
Suppleanter: Erik Prip (EP) og Mogens Lahn (ML) 

Afbud: Ditlev Bluhme 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat fra 29.11.2019 
Referat blev underskrevet og dermed godkendt. 
 

2. Siden sidst 
a. Generelt  

• Der er nu 370 tilmeldt til nyhedsmail 
• KL har holdt møde med Karen Lassen, ny leder af Dronningens Ferieby angående fremtidigt 

samarbejde 
• Ved problemer med gadebelysning i området skal Verdo kontaktes. 

b. Grønne områder og grøfter 
• Vand i området p.g.a. regn: Lærkevej 3 har problemer - Frost og Smidt er på sagen 
• Bestyrelsen besluttede, at der ikke i år investeres i større arbejder indenfor det grønne 

område. Der investeres primært i vedligeholdelse. 
c. Veje  

FF og EP går vejene igennem mhp. behov for reparationer, således at bestyrelsen på det 
kommende bestyrelsesmøde samlet kan få et overblik over udgifter til dette. 
 

3. Orientering om kampagne vedr. fibernet 
• Informationsmøde i uge 7 var velbesøgt og flere blev efterfølgende skrevet op. pt. 115 

tilmeldte, - fristen udløber 29.2.  
• FIBIA vil efter d. 1. marts vende tilbage, hvad der besluttes vedrørende fibernet i området. 

 
4. Økonomi, - herunder udkast til årsregnskab 2019 

• Regnskab godkendt - stor ros til kasserer (FF) for overskuelighed 
• Saldo på bankkontoen pr. 31.12.19 viser stort set 0 (-433 kr.), dvs. vejgæld er afviklet 
• Budget og vejfond behandles på næste møde mhp. fremlæggelse på generalforsamling. FF 

og KL laver et udkast. 
 

5. Indledende dialog vedr. generalforsamling 
• Formand: KL på valg – genopstiller 
• Bestyrelse: DB og EMM på valg – EMM genopstiller 
• Revisorer: Jes Gaihede på valg 
• Revisorsuppleant: Der skal vælges ny revisorsuppleant 



 
 

 
6. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

Referent: Else Marie Møller 

 

 

Underskrift:  

 

 

_______________________________  _________________________________ 

          Karoline Lynggaard    Carsten Olsen  

 

 

_______________________________  _________________________________ 

           Frede Frandsen    Else Marie Møller 

 

 

 

 

  


