
Referat bestyrelsesmøde 14-8-2016 
 

Deltagere: 

Børge Guldbrandt Andersen, Bjarne Harsmann, Henrik Rokkedal Jensen, Jørgen Carlsen 

Afbud fra Tina Braad 

 

Meddelelser fra formanden 
Træfældningsprisen er lagt i hænderne på et udvalg, bestående af Peter Skaarup, Lars Wahl og Jon 

Hune. 

1) Der er indkommet et forslag til bestyrelsen om at oprette endnu et bord-bænke sæt på arealet 

for enden af Vigen  

2) Der er besked fra Tina Braad om, at spørgsmålet om sponsorering af hjertestarter endnu er 

uafklaret. 

3) Beboerne i området har modtaget skrivelse af Syddjurs Kommune vedr. etablering af bredbånd. 

 

Vedr. 1) Bestyrelsen fandt ikke behovet for endnu et bord-bænke sæt så påtrængende, at det skal 

prioriteres i forhold til så mange andre initiativer i området.  

 

Vedr. 2) Bestyrelsen vedtog at afholde udgifterne til oprettelse af hjertestarter, med mindre andre 

sponsorløsninger viser sig inden den kommende generalforsamling. 

 

Vedr. 3) Bestyrelsen hilser invitationen til oprettelse af bredbånd i området velkommen. Det anbefales, 

at den enkelte sommerhusejer overvejer en tilslutning til dette initiativ. Det vil utvivlsomt medvirke til at 

fremtidssikre den pågældendes ejendom.  

Økonomi 
Der er for øjeblikket 152.000 kr. på kontoen. 

92% af grundejerne har betalt kontingent for 2015-2016 

Der er p.t. ikke nogen ubetalte regninger. 

Dustex-behandlingen i år har været 25% dyrere end sidste år. Dels omfatter den en længere strækning. 

Dels pga almindelig prisstigning.  

 



Vejenes tilstand 
Vejene er på flere strækninger blevet jævnet, så afvandingen er mere effektiv.  Der er dog visse steder 

på strækningen ned mod sommerhusområdet, som stadig er hård udsat ved kraftig regnskyl.  

 

Der har i år ikke været de store problemer med støv fra vejene. Det skyldes dustex-behandlingen, men 

ikke mindst det fugtige sommervejr.  

 

Som det fremgår af referatet fra sidste bestyrelsesmøde må vi se i øjnene, at vejenes tilstand løbende 

må have vores opmærksomhed. Der skal ske en løbende vedligeholdelse. Dels anbefales pålægning af 

0,8 mm fed grus en gang årligt. Dels bør mindre huller repareres med stabilgrus.  

 

Grenpladsen 
 

Det blev vedtaget at fortsætte den nye praksis med at overlade det til Ole Jensen at stå for 

afbrændingen af affaldet på grenpladsen efter de gældende forskrifter. Han er konstant til stede i 

området og kan indpasse afbrændingen efter vind og vejr.  

Grenpladsen har i de senere år været næsten overfyldt.  Det har tidligere i bestyrelsen været overvejet 

at anskaffe en flis maskine, der kan reducere affaldsmængden og samtidig udnytte træflisen på egen 

grund. Måske fortjener ideen en grundig overvejelse. 

Eventuelt 
 

Det blev besluttet sammen med Fejrup vandværk at fremskaffe en storskærmsprojektor til brug på den 

kommende generalforsamling. 

 

Ref. Jørgen Carlsen 


