
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2019 i G/F Søgården 
 
Sted: Hos Hanne Dorthe, Rylevej 8 
Afbud: Ingen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde (d. 22. august) 
2. Gensidig information 
3. Status på foreningens økonomi (Søren) 
4. Ejerskifter siden bestyrelsesmødet i august (Søren) 
5. Status på grusvejene, og beslutning om evt. yderligere tiltag i 2019 (v/alle) 
6. Skader på asfalttilslutningerne på Strandmågevej (v/Søren og Finn) 
7. Problemer med dårlige udsigtsforhold ved udkørsel fra grusvejene til Gnibenvejen 
8. Status på vejsynet i uge 42 og identificering af beskæringsbehov 
9. Plan for udskiftning af defekte/slidte skilte i foreningens område 
10. Plan for udskiftning af opslagskasserne og opdatering af indhold  
11. Evt.  

 
Bestyrelsens fokusområder det næste års tid er følgende: 

• Fortsætte opkvalificeringen af vejene, herunder opstart af behandling med vejbinder. Muligt skrab 
af rabatter 

• Afholde kursus i førstehjælp hvis der er tilstrækkelig interesse herfor blandt medlemmerne 

• Påse at medlemmerne overholder kommunens retningslinjer om beskæring mod skel 

• Sikre højere sikkerhed ved udkørsel til Gnibenvejen fra grusvejene 

• Udskifte skilte hvor der er behov 

• Dialog med kommunen vedr. pumpehuset og dræn i vejene 
 

 
 

Ad 1): Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt 
 
Ad 2): Angående kursus i brug af hjertestarter var der ikke nok deltagere til kurset i uge 42, hvorfor det blev 
aflyst. Søren prøver igen til foråret efter aftale med instruktør Leo Lerke at tilbyde et kursus.  
 
Ad 3): Regnskabet følger fint budgettet, dog med et mindre-forbrug på vedligeholdelse af veje 
 
Ad 4): Der har været tre ejerskifter siden seneste bestyrelsesmøde. Vi byder velkommen til de nye ejere af 
Duevej 1, Ørnevej 8 og Duevej 41. 
 
Ad 5): Søren og Bjørn har været på vejsyn, og vejene ser generelt pæne ud. Vej-teamet gør et fint stykke 

arbejde ved jævnligt efter behov at fylde hullerne op. Umiddelbart er der næppe behov for at få 

vognmanden til at udføre vedligeholdelsesarbejde på grusvejene i år. Der kan dog være behov for 

opfyldning af gruskasser.  

 

 



 

Ad 6): Medlemmerne bag stendiget på Duevej har fået udført ralfodring foran diget. I den forbindelse har 

der været tung trafik på foreningens grusveje. Grusvejene har klaret den tunge trafik fint, men 

asfalttilslutningen ved Strandmågevej har fået skader. Finn er i dialog med Jesper Fabricius (Duevej 57) 

herom. 

Ad 7): Ved udkørsel til Gnibenvejen fra to af foreningens grusveje er der dårligt udsyn grundet manglende 

beskæring af træer og budskabs. Finn skriver til de pågældende medlemmer og beder dem beskære deres 

beplantning til skel. 

Ad 8): Bjørn og Søren gik vejsyn i uge 42 med det formål at syne grusvejene og vurdere, om nogle 
medlemmer mangler at beskære til skel mod vej og sti. Der blev konstateret behov for beskæring en hel del 
steder, ligesom nogle medlemmer har lagt sten ud i rabatten. Finn skriver til de pågældende. Flere 
medlemmer har lavet kvashegn mod naboen, og bestyrelsen diskuterede brandfaren ved sådanne hegn. De 
efterhånden meget tørre somre giver øget risiko for brande, og kvashegnene kan bidrage til at en brand 
hurtigt spreder sig. Finn har kontaktet kommunen for at høre, om kvashegn er tilladt. Herfra lyder 
meldingen, at de ikke har nogle regler på området. Bestyrelsen vil i næste nyhedsbrev tage emnet op og 
indskærpe til, at man overvejer den brandnærende effekt kvashegn har, hvis man har eller overvejer at 
etablere kvashegn. 
 
Ad 9): Bjørn vil kontakte kommunen vedr. skilte i området, da det er meningen at mange skilte skal 

udskiftes grundet slitage. Der drejer sig om skiltene med 20 km/t og skiltene med børn på vejen. Hvis 

foreningen må udskifte skiltene vil dette blive gjort.  

Mange af vores vejskilte (med vejnavne) trænger også til udskiftning. Søren har besigtiget alle skilte med 

vejnavne og noteret udskiftningsbehovet. I nogle tilfælde skal holderne også udskiftes, hvilket kan være 

vanskeligt, da skruerne er irret fast. Jan Stjernebjerg har tilbudt, at en af hans ansatte gratis kan hjælpe 

med de skilte, hvor almindeligt værktøj ikke kan løsne skruerne.  

Ad 10): Opslagskasserne er slidte og vil blive udskiftet med aluminiums-displays. Bjørn sørger for indkøb, og 

udskifter sammen med Søren de nuværende fire kasser, som alle står ved stikvejene til stranden. Mht. 

indholdet har Lene Hjelm Poulsen, Duevej 7, lavet nogle gode forslag til to plancher, der skal være i 

kasserne. Finn fortsætter dialogen med Lene, og har også kontakt til Digelaget, idet en del af informationen 

i kasserne vedrører diget.  

Ad 11): Intet at bemærke. 

 

For referatet: Anni og Finn 

 


