Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Bestyrelsesmøde 4/3-2017 hos Jørgen
Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen
Afbud: Peter

Dagsorden:
1.

Bemærkninger til sidste referat

2. Økonomi, herunder oplæg til kontingent 2018
3. Evaluering af grøfteprojektet 2016 og fremtidig vedligeholdelse af grøfter
4. Vejvedligeholdelse
5. Stivedligeholdelse
6. Fartdæmpning på Revlingestien
7. Problemer med store affaldsmængder fra sommerhuse, der udlejes
8. Nyt digitalt kortgrundlag m.m.
9. Generalforsamling 2017
10. Orientering om Højesteretsdom i sag om glatføreuheld
11. Evt.
12. Næste møde (= konstituerende møde efter generalforsamlingen den 15/4 2017)

Referat seneste møde sept 2016:
1.

Referat seneste møde sept 2016.
Datoen for mødet rettes til fra 8/9 til 9/9.

2. Økonomi, herunder oplæg til kontingent 2018.
Der er modtaget indskud fra 7 nye medlemmer i 2016. Dvs. vi er pt 220 medlemmer i grundejer
foreningen.
Budgettet for 2018 vil blive væsentlig påvirket af omkostninger til vedligehold af grøfter og
vandløb, Det foreslåede budget er derfor væsentlig anderledes end tidligere års budgetter,
samt tidligere udkast til 2018 budgettet. Det samme bliver tilfældet med kontingentet.
Når vi har modtaget et nyt tilbud vil der blive foretaget endnu en justering heraf.

3. Evaluering af grøfteprojektet 2016 og fremtidig vedligeholdelse.
Der er modtaget et foreløbigt budget på oprensning og kantklipning af grøfterne fra
Fjerritslev Haveservice. Da omkostningen hertil overstiger både vores umiddelbar økonomiske
formåen samt vore forventninger, besluttedes det at indhente et alternativt tilbud før endelig
beslutning.
Hans og Jeppe vil derfor specificere opgaven overfor Bejstrup Maskinstation, og bede om et
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tilbud derfra, som kan sammenlignes med det eksisterende.

4.

Vejvedligehold
Vedligeholdelse foretages som vanligt umiddelbart før påske. Vigtigheden af at vejprofilen
laves så vejen bliver højest på midten skal understreges overfor entreprenøren. Dette er for
at sikre optimal afvanding i våde perioder

5. Vedligeholdelse af stier
Stierne holdes ved klipning af græsset som tidligere. Det skal forsøges at øge bredden af de
klippede arealer, så der bliver bedre plads til det afklippede.
Stiernes tilstand generelt kan forbedres betydeligt, og i løbet af året vil det blive undersøgt
hvad der kan og skal gøres for at rette op herpå. Bl. a. har nogle af de sydlige stier har ikke
tidligere været vedligeholdt. Ligeledes er flere stier voldsomt generet af rødder fra både
nuværende og tidligere træer, og der foreligger allerede et første tilbud fra Fjerritslev
Haveservice på en bort fræsning af disse rødder.

6. Fartdæmpning på Revlingestien
Jammerbugt Kommune har afslået vores forslag om forsøg med fartdæmpning på Revlingestien.
Ideen var at opstille 2 brøndringe et sted på Revlingestien, og så vurdere effekten heraf efter
sæsonen, og evt stille forslag på næste års generalforsamling om en permanent ordning på alle
vejene. Men selv uden sandfyldning kunne forslaget ikke accepteres.
I stedet har fået mundtlig tilsagn om støtte til, og accept af et forsøgsprojekt, hvor der
anvendes plast brønde / rør. Dette vil der nu blive arbejdet videre med.
7. Problemer med store affaldsmængder fra udlejnings sommerhuse
Der har hen over vinteren været flere eksempler på, at naboer til udlejningshuse har modtaget
affald / skrald efter besøg. Det er selvfølgelig udlejers ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig
kapacitet til at komme af med affaldet inden for egen matrikkel. Dette vil blive nævnt i næste
nyhedsbrev.
8. Nyt digitalt kortgrundlag m. m.
Foreningen har modtaget en række digitale kort over området, som vi takker for. Materialet er
allerede lagt på hjemmesiden. Det vil senere blive anvendt i forskellige sammenhænge som
vejkort, stikort, m.m.
9. Generalforsamlingen 2017
Traditionen tro afholdes denne påskelørdag, som i år er d. 15/4. I år holdes
generalforsamlingen på Klim Strand Camping.
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Niels Jørgen udsender invitation hertil med dagsorden og regnskab / budget.
Efter generalforsamling vil naturvejleder Niels Dahlin Lisborg fra Vejlerne holde et indlæg om
naturen i området.
10. Orientering om højesteretsdom i sag om glatføreuheld
Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i gratis sagfører foredrag d. 14/2 om en nylig
højesteretsdom vedr. et glatføreruheld i et sommerhusområde. Konklusionen af dommen er, at
grundejerforeningen ikke skal påtage sig større ansvar med glatføre bekæmpelse.
11. Evt.
Foreningens 2 underudvalg om lokalplan forhold, samt nabo opsyns ordninger har nedlagt sig
selv igen.

12. Næste møde
På dette møde vil bestyrelsen bl. a. konstituere sig selv, og det holdes umiddelbart efter
generalforsamlingen d 15/4.

Bjerringbro d. 15/3-2017
Peter Busch, sekretær
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