
Bestyrelsesmøde mandag d. 15-6-2015 

 
Bestyrelsen konstituerede sig: 

 

Formand:  Bjørn Johannsen 

Næstformand:  Peter Tinning 

Kasserer:  Finn Nicolaisen 

Sekretær:  Robert Ploug  

Medlem:  Lars Julø-Henriksen 

 

Asfalttilslutninger: 

Asfaltarbejdet på de 4 tilslutninger til Gnibenvejen forventes udført i uge 25. 

 

Stikveje ned til stranden: 

Stikvejene er for smalle ned til diget, - skal ryddes så de får den korrekte bredde, så 

redningskøretøjer kan komme uhindret ned på stranden. Derefter skal der køres muld på og der skal 

sås græs. 

Det blev besluttet at Finn sender breve ud til de 8 grundejere, som har grunde op til stikvejene. 

Derefter vil bestyrelsen tage kontakt til grundejerne, så vi kan få lavet en aftale om beskæring. 

Finn tager kontakt til kommunen vedrørende bredden på stikvejene. 

 

Græsslåning: 

Der er nu slået græs på stikvejene, og der er lavet en aftale fremadrettet om græsslåning på 

stikvejene. 

 

Bådeplads: 

Lars vil begynde at undersøge mulighederne for etablering af en op/ned haler plads til både. Han 

tager kontakt til kommunen og undersøger pris. 

 

Badebro: 

Peter undersøger mulighederne for at få etableret en badebro. 

 

Kontonummer: 

Finn lægger foreningens reg. og kontonummer på hjemmesiden, således at de der gerne vil betale 

kontingentet via bankoverførsel har de fornødne oplysninger. 

 

Input fra Tommy: 

Læst og taget til efterretning. 

 

Forskønnelse af vores område: 

Vi vil i bestyrelsen arbejde for at vores område forskønnes. Vi er i gang med grusvejene og 

asfalttilslutningerne til Gnibenvejen, og vil fortsætte med stikvejene ned til stranden til september. 

Bommene til stikvejene blev udskiftet i foråret. 

Vi håber at alle i grundejerforeningen vil bakke op om vores vision, så vores område bliver pænt og 

attraktivt, og bidrage ved at deres grunde og huse vedligeholdes. På enkelte parceller er der en del 

rod, og bestyrelsen planlægger via brev at kontakte disse medlemmer. 

 

Vejene: 

Flere af vores veje er for smalle grundet manglende beskæring hos vores medlemmer. Bestyrelsen 

vil i løbet af sommeren lave et vejsyn, og de berørte grundejere vil få en seddel så kommunens 

retningslinjer respekteres. Er rettesnor kunne være at der klippes ind til el-skabene da de står i skel. 

 



Nyt møde 11-8-2015 kl. 17.00 hos Finn. 

        Referent: Robert Ploug. 

 

 


