Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thorupstrand Øst 5/9 2009.

Referat:
1. Stier.
Stierne vedligeholdes af Andreas. Fungerer OK.
2. Veje.
Der konstateres behov for vedligeholdelse. Carlo anmoder Andreas om at lappe hullerne og
rydde buskads, der breder sig ud over vejene. Vi venter med en mere professionel
vedligeholdelse til foråret.
3. Vendepladser.
Vi var enige om, at når der blev anmodet om etablering af projekterede vendepladser, måtte
vi nødvendigvis respektere dette, selv om naboer udtrykker andre interesser. Dog med den
modifikation, at vi får lavet en mere diskret/moderat udgave (principløsning). Der udlægges
ca. 15 cm. grus. Carlo tager det op med Andreas.
Referentens personlige indskydelse: Som minimum bør de involverede parter etablere
synlige skelafmærkninger, så Andreas ikke uforvarende kommer til at lave fejl i relation til
skel.
4. Postkasser.
De nyindkøbte postkasser kan ikke monteres sammen med de gamle. Vi fastholder derfor
den oprindelige ide med at afmontere alle de gamle postkasser på eksempelvis
Tyttebærstien, montere de nye i stativet og benytte de gamle til at supplere med. Der er for
øjeblikket ikke noget behov.
5. Kontingent.
Undertegnede udskriver adresser, som sendes til Kjeld, der efterfølgende sender girokortene
ud.
6. Udtynding fællesarealer.
PB arbejder videre med projektet. Dog bedes PB indtænke Andreas som mulig operatør, da
Carlo oplyser, at Andreas vil lave arbejdet til samme ”Pris”. De tilstedeværende i
bestyrelsen mente det var en god ide, at vi så vidt muligt engagerer Andreas i vore
forskellige projekter.
7. Grøfter.
Undertegnede tager kontakt til ”grøfteudvalget” for at høre hvor langt de er i arbejdet
omkring kontakt til kommunen og indhentning af tilbud. Vi drøftede muligheden for, at vi
allerede nu eventuelt kunne starte op med vedligeholdelse af nogle af grøfterne. Carlo
forhører hos Andreas om det er en opgave han kan påtage sig. Selvfølgelig afhængig af hvor
langt man er i udvalget.

8. Overskødning.
Endeligt skøde modtaget fra Han Herred Huse. Der mangler stadig skøder. Vi forholder os
afventende.
9. Opdatering af medlemsliste.
HGH meddelte, at man kan finde oplysninger på Jammerbugt Kommunes hjemmeside om
medlemmerne og ad den vej fremskaffe ejendomsnummeret, som er nødvendig for
kassereren til opkrævning af kontingent. Derudover kontakter Kjeld kommunen for at
undersøge om serviceniveauet er forbedret med hensyn til opdatering af medlemslisten.
10. Ordensregler.
Kjeld renskriver og sender et forslag til gennemsyn.
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