
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11-8-2015

Referat fra generalforsamlingen:
Referatet skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 6 uger efter generalforsamlingen. Denne 
frist har vi ikke overholdt de senere år, hvorfor der fremadrettet skal strammes op, så vi overholder 
vedtægterne. 
Det koster 500 kr. hvis det er bestyrelsen, som skal sørge for dokumentation til fx ejendomsmæglere i 
forbindelse med salg. Sælgere opfordres derfor til selv at fremsende referater, regnskaber m.v. til mæglerne 
eller henvise til hjemmesiden, hvor de fleste oplysninger kan findes. 

Gennemførelse af godkendte planer fra generalforsamlingen:
Asfaltarbejdet på de fire stikveje fra Gniben-vejen er gennemført, og bestyrelsen er tilfreds med det udførte 
arbejde.
Bestyrelsen har haft kontakt til de grundejere, som har grunde der støder op til stikvejene ned til stranden, 
med henblik på beskæring til skel. Der har været en god og positiv dialog med de implicerede parter.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at finde alle skælpælene ved stikvejene. Derfor er landmåler bestilt 
til opmåling af stikvejene og afsætning af skelpæle. Arbejdet bliver udført i uge 33 eller 34. Pris ca. 10.000 
kr. incl. moms.

Badebro og jolle ophalingsplads:
Intet nyt - der arbejdes fortsat på begge dele.

Krav overfor digelaget:
I forbindelse med byggeriet af diget er der efterladt en stor bunke siv og grene på stikvejen ved Ørnevej 23. 
Bestyrelsen får en vognmand til at fjerne bunken. Samtidig mangler stikvejene at blive afleveret i den stand, 
de var i før digebyggeriet. Alle stikvejene var græsbelagte, men nu er der stabilgrus på stikvejene ved 
Ørnevej, Engvibevej og Gåsegangen. 
Bestyrelsen foretager regres overfor digelaget med henblik på reetablering af stikvejene og fjernelse af 
affald. Formanden tager kontakt til digelaget.

Bjørneklo:
Det er kommunen som skal kontaktes, hvis man opdager at der er bjørneklo i vores område.  Den enkelte 
grundejer har pligt til at bekæmpe bjørneklo. Vær i den forbindelse opmærksom på forskellene mellem 
Bjørnklo og Kvan. Sidstnævnte er en lægeurt, og ligner Bjørneklo en del i størrelse og omfang.

Generel forskønnelse og vedligehold:
Generelt breder hække og buskads sig en del udover skel. Flere steder slår vejene et sving da hække og 
buskads har bredt sig op mod 1,5 m udover skel mod vej. Dette skal der rettes op, da vejenes forløb ellers 
risikerer at brede sig ind over skel. Bestyrelsen har taget kontakt til nogle grundejere som har 
hække/buskads, der er vokset ud over skel, men vil iværksætte en større indsats i løbet af sensommeren og 
efteråret, hvor de pågældende grundejere vil blive kontaktet.

Nyhedsbrev:
Der vil i løbet af august blive udsendt et nyhedsbrev til alle de grundejere, der har opgivet e-mail til 
bestyrelsen. Nyhedsbrevet vil også blive lagt på hjemmesiden. Brevet vil indeholde følgende: Bestyrelsens 
vision om forskønnelse af vores område, tilmelding af kontingentbetaling til Nets, beskæring af bevoksning 
mod vej, Facebook-gruppe, plan for stikvejene samt bødetakster.

Vejsyn: 6/9-2015. Vi mødes hos Finn kl. 8.00

Nyt møde: 27/10-2015 kl. 17.00 hos Finn i Nordea.

Referent: Robert Ploug


