Grundejerforeningen Thorup Strand Øst.
Bestyrelsesmøde d. 16/11-2008
Mødedeltagere:
Tonni Iversen (TI), Karlo Larsen (KL), Kjeld Madsen (KM), Peter Busch, (PB)
Afbud: Hans Hansen (HH)
Fraværende: Henning Kristensen (HK)
Regnskab
Foreningens kassebeholdning udgør pt. 153.000 og 39.000 på de 2 konti. Alle
restancer er inddraget, der mangler kun enkelte afgifter.
Kjeld beder kommunen bekræfte vores aftale om, at de fremover vil opkræve
kontingentet sammen med ejendomsskatten.
Veje
Det fremsendte tilbud fra Karl Åge Pedersen (KÅP) vedr. vejvedligehold blev grundigt
vurderet og drøftet. Derudover havde HH fremsendt sin anbefaling, baseret på
personlige erfaringer gennem sit daglige arbejde, som også indgik i vurderingen og
grundlag for beslutning.
Det blev samtidig fremført, at vi ikke kan regne med at tidligere indgåede aftaler
med kommunen stadig gælder efter kommune sammenlægningen.
Vi besluttede følgende:
1. Vi takker ja til tilbudet vedr. istandsættelse med alm. sand fra KÅP. TI
kontakter ham og beder ham om at istandsætte dem ca. en måned før
generalforsamlingen.
2. Samtidig vil TI bede om tilbud på en flerårig vej vedligeholdelses aftale, og i
den forbindelse nævne a) beregning af priser ud fra de beregnede arealer ikke
stemmer, og b) en bedre pris for 1. istandsættelse, når der samtidig kobles en
vedligeholdelses aftale på.
3. Der skal fremskaffes specifikation på den sandtype der vil blive anvendt. (TI)
4. Det skal sikres, at vandet kan løbe væk fra vejene, også at rabatterne ingen
steder forhindrer dette. (TI)
5. TI sender reference adresse til PB på område ved Mou, hvor vejene er belagt
med knust asfalt. PB prøver at finde ud af vejene stand, samt beboernes
tilfredshed. Herefter vil vi vurdere om vi på generalforsamlingen skal
fremlægge denne mulighed som et alternativ til sandløsningen.
6. TI kontakter Colas og beder om tilbud på asfaltering af de første 10 m af
stamvejene. Med i tilbudet skal også være en klar beskrivelse af hvad der reelt
laves mht. underlag og lagtykkelse.
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Stier
TI vil bede HH om at tage fat i dette emne, og gennem kommunen få et tilbud frem
på en holdbar løsning, der kan fremlægges på generalforsamlingen. Herunder også
afmærkning af stierne.
Postkasser
HH har arbejdet med postkasse problematikken, og har fået tilbud frem på en
alternativ kasse fra Mefa, model 701. Vi syntes det lød som et fornuftigt valg.
Mht. styktal og dermed pris er det tidligere aftalt, at der kun indkøbes til et af
stativerne, og at de gode kasser derfra tages ned, og opbevares, og genbruges i de 2
øvrige områder, indtil alle kasser har været brugt og er slidt op.
Der satses på at genbruge eksisterende stativer, da der var tilfredshed med både
holdbarhed og design.
Arbejdsgrupper
Bestyrelsen imødeser med spænding resultaterne fra arbejdsgrupperne, hvor det
vides at mindst en er aktiv og vil have et oplæg klar til januar.
17/11-2008
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