
Bestyrelsesmøde 21.1.2009 – referat 

 

Til stede: Jørgen Florin, Birthe Hornbak, Bent Fastrup, Inge Bak og Børge Guldbrandt. 

 

1. Konstituering – mødet var det første efter generalforsamlingen 12.10.2008. 

Jørgen Florin blev konstitueret som formand, Birthe Hornbak kasserer, Bent Fastrup og Inge 

Bak i vejudvalget og Børge Guldbrandt sekretær. 

 

2. Regnskab – Birthe har gennemført en omfattende opdatering af medlemslisten siden 

generalforsamlingen. Der er 104 betalende medlemmer, og der er hermed 100% tilslutning 

til ejerlauget. To grunde er ubebyggede. Opkrævning af kontingent på kr. 500,00  bliver 

sendt ud omkring 1. maj sammen med formandens forårsbrev. 

 

3. Opdatering af hjemmsiden – Jørgen og Børge foreslog, at der kommer en illustration af 

sommerhusområdet på forsiden af hjemmsiden  og flere relevante fotos samt hurtigere 

opdatering af  informationer. Ligeledes bør informationer fra sommerhussammenslutning i 

Syddjurs Kommune – SAMS – lægges på som et link på hjemmesiden. Jørgen tager kontakt 

til webmaster. 

 

4. SAMS – Jørgen er valgt ind i bestyrelsen for SAMS. SAMS repræsenterer alle 

sommerhusejere i Syddjurs Kommune. Det er en forening som er i dialog med kommunen 

om relevante sager. 

 

5. Forslag – Birthe foreslog at konkrete sager om vedligehold af veje foregår via Bent Fastrup 

som talsmand. Bent kan kontaktes på tlf 8634 4502. 

 

6. Det sagnomspundne træ – træet midt på kørebanen på vejen ”Skoven” - som i mange år har 

været oppe at vende på generalforsamlinger – spøger fortsat. Jørgen vil henvende sig til 

ejeren for at få det fjernet. 

 

7. Evt – Børge orienterede om lokalplan nr. 314 som omfatter 15 sommerhusejere ved Knolden 

og Bugten. Der har været enighed blandt ejerne om få en lokalplan for området med 

ensartede vilkår og betingelser for områdets udseende og tidssvarende 

lokalplanbestemmelser. En landinspektør har udarbejdet et forslag for ejerne, og tilsvarnde 

har Planafdelingen i Syddjurs Kommune udarbejdet et forslag. Der er været en del 

indsigelser mod kommunens forslag. Status er, at lokalplanen vil blive vedtaget eller 

forkastet i byrådet i slutningen af januar eller slutningen af februar måned. 

 

Grenpladsen er fyldt til bristepunktet, og der er foreløbig ingen personer, som vil være 

ansvarlig for at få brændt grenene af. Jørgen kontakter Ole for at høre, om han vil brænde 

grenene af mod betaling. 

 

Sct. Hans Aften – Inge og Birthe vil være tovholder for et godt og hyggeligt arrangement 

tirsdag 23. juni 2009 med pølser, brød, kaffe, vand, øl og bål. 

 

Næste møde i bestyrelsen er aftalt til onsdag 2.9.09 kl. 19 hos Inge Bak, Alpevej 14 i 

Hornslet. 

 



Referant: Børge Guldbrandt 


