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Bestyrelsesmøde 9/9-2016 hos Peter 

Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen,  H.P., Jørgen, Peter 

 

 

Dagsorden: 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger til sidste referat  

2. Økonomi 

3. Græsklipning på stier (frekvens, bredder mm.) 

4. Grøfter 

5. Orientering om formandsmøde med Jammerbugt Kommune 

6. Orientering om projektet ’Bedre mobil telefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune’ 

7. Status vedr. overskødning af veje og fællesarealer 

8. Fartdæmpning 

9. Evt. 

10. Næste møde 

 

Referat: 

1. Der var ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde.  

 

 

2. Økonomi. 

Niels Jørgen fremlagde status på regnskabet for 2016. Regnskabet følger stort set budgettet, 

men større afvigelser kan opstå: 

- hvis overskødningen af veje og fællesarealer ikke sker som planlagt (se mere separat punkt) 

- hvis grøfterenoveringen bliver dyrere end planlagt (se mere separat punkt) 

 

3. Græsklipning på stier (frekvens, bredder mm.) 

Bestyrelsen har haft møde med Andreas om udfordringerne med at vedligeholde de 

nuværende stier. Der er behov for en generel opgradering af hovedstierne. Hovedstierne 

er dem der fremgår af de nyligt opsatte skilte i området. Målet er en bredde på omkring 

1,3 m, og at det skal være muligt ubesværet at køre med en barnevogn derpå. 

Det besluttedes at give denne opgave hovedfokus til næste år. Jeppe lader Andreas 

udarbejde tilbud på opgraderingen, samt på den fremtidige årlige vedligehold heraf.  

Øvrige stier vedligeholdes som hidtil. 

HP vil sikre udarbejdelse af et kort hvor alle stier fremgår, evt. med støtte fra Søren 
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Breddam, der tidligere har tilbudt assistance hermed. Hvis muligt vil vi også forsøge at få 

lavet et kort til ’intern brug’ hvor både matrikler, veje, stier og grøfter er med. 

 

 

4. Grøfter 

Forud for mødet var grøfterne blevet besigtiget af bestyrelsen. Der er behov for en 

maskinel oprensning allerede i dette efterår, og det skal sikres at maskinerne kan køre på 

en af siderne. Derfor er der visse steder behov for en rydning på folks private grunde. 

Peter laver et skriv herom denne uge, og sender denne info ud som et nyhedsbrev. 

I lighed med tidligere beslutninger blev det bekræftet, at grøfte vedligehold skal være en 

årlig tilbagevendende begivenhed. 

Denne opgave bliver mere omfattende end tidligere forudset, og Jeppe vil derfor sikre at 

der laves et revideret budget herfor. Bestyrelsen er dog enige om, at opgaven er så vigtig 

at den skal gennemføres. 

 

 

5. Orientering om formandsmøde med Jammerbugt Kommune 

Hans gav en kort orientering herom, vi mente ikke der var noget afgørende for vores 

grundejerforening. Referatet fra dette møde kan ses på hjemmesiden 

www.thorupstrandøst.dk under Jammerbugt Kommune 

 

6. Orientering om projektet ’Bedre mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune 

Hans gave en kort orientering om dette møde. Bestyrelsen var enige om, at vi med den nye 

fibernet løsning ikke længere har bredsbånds problemer, og at der findes en løsning derpå, 

hvis det modsatte er tilfældet for enkelte medlemmer. Ordningen med billig tilslutning og 

abonnement gælder for resten af kalenderåret. 

Vi mente også, at mobildata nettet er blevet væsentlig forbedret over det seneste år. Der 

vil dog blive lavet et separat spørgeskema herom og sendt ud til medlemmerne via et 

nyhedsbrev 

 

 

7. Status vedr. overskødning af veje og fællesarealer. 

Der er stadig ingen afklaring af dette punkt, og bestyrelsen opgiver nu at forfølge sagen 

yderligere. På budgettet er afsat et større beløb fremme af processen, men dette vil kun blive 

udbetalt, hvis der er begrundet håb om en endelig afslutning af sagen. 

 

 

8. Fartdæmpning 

Der køres fortsat alt for stærkt på vore veje af enkelte bilister. Derfor vil vi nu bede 

kommunen om at tillade et forsøg med brøndringe, der placeres forskudt på begge sider af 

http://www.thorupstrandøst.dk/
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vejen. Hans udarbejder en ansøgning og sender til kommunen. 

Kun et enkelt sted på Revlingestien blev udpeget til at afprøve forsøget, som forventes at 

løbe over næste år. 

 

 

9. Evt 

Peter orienterede om de falske nyhedsbreve der er sendt fra nogle af medlemmernes mail 

adresser. Det er de pågældende afsendere af mails, der skal få deres pc renset og sikret, og 

det er ikke noget grundejerforeningen kan bidrage til at løse. 

 

 

10. Næste møde blev aftalt til søndag d. 5/3-2017 hos Jørgen, Blåbærstien 100, kl 10. 

 

 

 

Thorupstrand d. 6/3-2016 

Peter Busch, sekretær 

 

 

 


