
Bestyrelsesmøde 07-09 2017, afholdt hos Finn Nicolaisen.  
 
Tilstede var:  
 
Formand, Bjørn Johannsen  
Kasserer, Finn Nicolaisen  
Sekretær, Peter Bigum (referent)  
Næstformand Robert Ploug Christoffersen  

Afbud fra: 

Bestyrelsesmedlem Lars Julø-Henriksen  

 

Agenda  

1. Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde 
1.1. Ingen bemærkninger. Peter sender referat fra juni til Bjørn som uploader til 

hjemmesiden 
 

2. Hjemmeside nyt: 
2.1. Første version på one.com under udvikling, nye billeder på plads 

2.1.1. Draft version vist for bestyrelsen, - ser meget fint ud. Forventes færdig i 
løbet af efteråret. 

2.2. Alle referater er overført 
2.2.1. OK 

2.3. Regnskaber/budgetter under flytning, gamle budgetter slettet? 
2.3.1. OK 

 
3. Vejprojekt: 

3.1. Status på slid efter sommeren 
3.1.1. Robert har kontakten til vognmanden som vil sørge for at vejene bliver 

skrabet og påfyldt grus i løbet af foråret 2018. 
3.1.2. Bestyrelsen er enige om at vi næste forår giver vejene og rabatter et 

hovedeftersyn og genopretning.  Efter genopretningen overvejer vi at få en 
fast pris fra vognmanden, hvor han står med ansvaret for vejenes 
vedligehold. 

3.1.3. Kasserne med grus fyldes op i løbet af efteråret. 
 

4. Beskærings projekt: 
4.1. Status 

4.1.1. Mange har klippet ind til deres skel, men ikke alle. 
4.2. Næste skridt 

4.2.1. Bestyrelsen mødes efter den 1. oktober (fristen for at klippe ind til skel) og 
holder vejsyn. De husstande som ikke har klippet ind til skel, vil modtage en 

http://one.com/


mail om at arbejdet vil blive udført for deres regning (jævnfør foreningens 
vedtægter og kommunens regler) efter en specifik tidsfrist. 

4.3. Leverandør muligheder (klip, rydning, vejkant opretning) 
4.3.1. Robert spørger vores vejmand om han kan stå for rydningen, klipning 

fjernelse af træer og rødder mv. hos de medlemmer, der ikke har beskåret til 
skel 

 
5. Stier på skrænterne (mod Kattegat) på Gnibenvejen lukket: 

5.1. Kommunens svar 
5.1.1. Kommunen kan ikke hjælpe i denne sag. Det ser ikke ud til at der kan 

vindes hævd på stierne. 
5.2. Udspil om en trappe direkte til stien 

5.2.1. Det undersøges om dette er en mulighed. Vores grundejerforening skal 
ikke deltage i finansieringen af trappen.  

5.3. Samarbejde med Søhusvej (Leo Hindskov) 
5.3.1. Bjørn og Leo vil prøve at tage kontakt med Tornerosebugten for 

et ”kaffemøde” 
 

6. Næste møde: 
6.1. Afholdes hos Finn i privaten den 12-10-2017 kl 17:00 
 

7. Evt. 
7.1. Fremover vil bestyrelsen som en service sende referat fra bestyrelsesmøderne 

ud til medlemmerne via mail 
7.2. Et medlem har trods rykker ikke betalt kontingent. Foreningen har derfor via 

fogeden sendt betalingspåkrav til medlemmet, der nu har betalt det skyldige 
beløb inklusive rykkergebyr. Foreningen har haft en udgift på kr. 400 til at 
opkræve tilgodehavendet.   

 

 

 

 


