Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Bestyrelsesmøde 6/9-2015 hos H.P.
Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, HP, Peter
Afbud: Jørgen

Dagsorden:
1) Konstituering (formand, næstformand, kasserer og sekretær). Umiddelbart efter seneste
generalforsamling blev vi enige om at alle fortsatte på samme poster som før generalforsamlingen,
men formelt blev dette ikke registreret.
2) Evaluering af sidste generalforsamling
3) Økonomi
4) Postkasser
5) Status vedrørende overskødning
6) Grønne områder, grøfter, skovrydning mm
7) Afmærkning af stier
8) Fibernet
9) Forsikring
10) Vejvedligeholdelse og rabatter
11) Saltning af veje
12) Kort over Klim Bjerg. Et af vore medlemmer tilbyder foreningen at lægge et kort over stier mm
omkring Klim Bjerg ud på vores hjemmeside.
13) Hjemmesiden/mails via hjemmesiden
14) Næste møde
15) Eventuelt

Referat:
1.

Konstituering
Formand: Hans Gro Hansen
Næstformand: Jørgen Pedersen
Kasserer: Niels Jørgen Madsen
Sekretær: Peter Busch
Medlem: Jeppe Kjeldsen
Medlem: H.P. Pedersen

2. Evaluering af sidste generalforsamling.
Alle syntes forløbet af generalforsamlingen havde været god, og at indslaget fra havnen og
med fiskerne var rigtig spændende. Dukker en lignende mulighed op et andet år vil det blive sat
på dagsordenen. Bestyrelsen vil dog ikke forpligte sig til at skulle opsøge emner der måtte
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være af almen interesse, men overlade til medlemmerne at komme med forslag hertil.
Der var også tilfredshed med stedet, selvom pladsen var trang. Vi besluttede at reservere
hallen igen til generalforsamlingen 2016. (Peter)
3. Økonomi
Kasseren fremlagde et opdateret regnskab, der sædvanen tro viste et overskud ifht budget, på
2000 kr.
4. Postkasser
De nye postkasser blev monteret op til sommerferien, og der var general tilfredshed med
forløbet. De gamle postkasser, mange med indhold, forblev på stedet frem til uge 29,
hvorefter de blev kørt til genbrug.
Der er 3 kasser i overskud, som forventes solgt inden for et par år.
Der har ikke været behov for køb af nye låse, alle eksisterede låse kunne genanvendes og blev
det.
Hvis R75 fortsat skal have avis leveret kræver bestyrelsen de får en postkasse. Kassereren
kontakter dem snarest.
5. Status vedrørende overskødning
Der er stadig ingen afklaring, da enkelte grundsælgere ikke vil acceptere reduceret betaling.
Advokaten på opgaven har brugt 2 år på at finde en løsning, og vil nu ikke mere.
Hans sender de seneste referater fra møderne med advokat og grundsælgerne til Jeppe, der
herefter forsøger sig en sidste gang med at finde en løsning med et forhøjet tilskud fra
foreningen side på 18000 kr. Hvis ikke det accepteres vil foreningen ikke foretage sig mere pt.
Vi står uforstående overfor den manglende vilje fra enkelte grundsælgeres side til at finde en
løsning, da tingene kun kompliceres yderligere som tiden går.
6. Grønne områder, grøfter, skovrydning mm
Der har været mere grødevækst i år end forventet, og derfor besluttede vi at gennemføre en
ekstraordinær grødeskæring nu. På hjemmesiden ligger oversigt over grøfterne. De nuværende
grøfter er et resultat af arbejdet i en nedsat arbejdsgruppe i 2008, som blev fremlagt og
vedtaget på generalforsamlingen i 2009.
7. Afmærkning af stier
Dette er et hængeparti fra sidste år, men H.P. fremlagde et forslag som alle tilsluttede sig.
Det er budgetteret til ca. 20000 kr, og vil blive igangsat, så det er færdigt inden
generalforsamlingen i 2016.
8. Fibernet
Thy Mors Energi er allerede i gang med at nedgrave fiber kabler. Altibox bliver leverandør af
signaler, og de kan kontaktes hvis man er interesseret i tilslutning.
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Foreningen vil modtage en engangsydelse på 200 kr pr tilslutning.
9. Forsikring
Vi har hidtil været forsikret gennem Sammenslutningen af Grundejerforeninger, hvor vi
imidlertid har udmeldt os per 31/12-2015.
Derfor tegner vi en ny forsikring gennem Top fra januar. Hans sørger for tilmelding.
10. Vejvedligeholdelse og rabatter
Der var enighed om at forsætte med at klippe rabatterne samt den gevækst fra træer og
buske der går for tæt på vejen.
11. Saltning af veje
Saltning til støvbekæmpelse har været gennemført, dog med alm. salt, da magnesium klorid
ikke kunne fremskaffes. Effektiviteten har derfor været begrænset, ligesom den megen regn
har vasket saltet væk på kort tid. Vi har stadig 1500 kg liggende, som vil blive anvendt næste
år, men ellers vil vi ikke længere bruge penge på det, da effekten er begrænset, og alt for
afhængig af vejret.
Vi diskuterede, om knust asfalt kunne være en mulighed for vejbelægning? Det er anvendt
andre steder med succes. Hans tager kontakt til asfaltfirma og forhører sig nærmere om
muligheder og priser.
Ellers besluttede vi at skrabe vejene umiddelbart inden generalforsamlingen til næste år.
12. Kort over Klim Bjerg. Et af vore medlemmer tilbyder foreningen at lægge et kort over stier mm
omkring Klim Bjerg ud på vores hjemmeside.
Vi var enige om, at det var en god ide. Hans vil undersøge evt. ophavsrettigheder, og ellers
sørge for det lægges på hjemmesiden.
13. Hjemmesiden/mails via hjemmesiden
Da mailboksen aldrig checkes vil den blive lukket. I stedet henvises til
bestyrelsesmedlemmernes direkte mail adresser. Hans kontakter vores web-redaktør herom.
14. Næste møde
Søndag d. 6/3-2016 hos Jeppe.
15. Eventuelt
Ud over en udsøgt frokost med stjerneskud fra fiskerestauranten og hjemmelavet snaps var
der intet at bemærke.
Bjerringbro d. 13/9.2015
Peter Busch, sekretær
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