
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst 

 

Bestyrelsesmøde den 4. maj 2013 hos Hans (T25) 

Deltagere:      Jeppe Kjeldsen, Hans Peter Pedersen, Niels Jørgen Madsen, Jørgen Pedersen og    

 Hans Hansen (ref.) 

Afbud:            Peter Busch 

 

Dagsorden:    1. Konstituering  

 2. Fastlæggelse af ansvarsområder  

 3. Økonomisk status 

 4. Drøftelse af vedligeholdelsespraksis af veje 

 5. Mødefrekvens 

 6. Evt. 

*************************************************************** 

1.  Formand:   Hans Hansen 

     Næstformand: Jørgen Pedersen 

     Kasserer:  Niels Jørgen Madsen 

     Sekretær:  Peter Busch 

  

2.  Postkasser. Alle henvendelser sker til Niels Jørgen, der også udsender regning. 

     Veje og stier. Jeppe holder særligt øje med tilstanden. Det aftaltes, at Andreas ikke skal slå græs  

    på stierne indtil videre. I forbindelse med en nært forestående besigtigelse vil der blive taget        

    stilling til hvilke stier, der skal være omfattet af regelmæssig græsklipning.  

    Grøfter. Jeppe er kontaktperson. H.P. vil udarbejde et nyt kort, så det bliver tydeliggjort  

    hvilke vandløbsstrækninger vi har med at gøre.   



    Grønne arealer. Også her er Jeppe kontaktperson. Det aftaltes, at den oprydning Andreas er i 

    gang med kan fortsætte indtil den opstillede container er fyldt. Ved den ovenfornævnte  

    besigtigelse vil behovet for yderligere tiltag blive drøftet. 

   Snerydning. Jeppe er kontaktperson i forhold til at vurdere behovet for snerydning på  

   stamvejene i området.  

 

3. Niels Jørgens gennemgik budgetopfølgningen. Gennemgangen gav ikke anledning til den store  

    debat. 

 

4. Mødefrekvens. Møderne aftales fra gang til gang. Næste bestyrelsesmøde bliver i juni hos Niels  

   Jørgen. Samtidig besluttede man, at der ville blive udbetalt 500,00 kr. til værten ved bestyrelses-  

   møderne til dækning af forplejning. 

 

5. Eventuelt. 

    Der er endnu ikke modtaget godkendelse af bump-projektet fra kommunen. 

    På trods af at foreningens tidligere formand Tonni har solgt sit sommerhus, er han indstillet på  

   også fremover at stå for opdateringen af hjemmesiden. Det er vi naturligvis glade for. 

   Der var klager over, at renovationsbilen kører alt for hurtigt på vore veje. HH sender klagen  

   videre til kommunen. 

 

Mariager, den 6.maj 2013 

Hans Hansen 

 

 


