
Referat af bestyrelsesmødet den 22.juli 2018. 

 
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2018. 
Godkendt. 
 
2. Generalforsamlingen den 10.maj 2018. Evaluering og opfølgning. 
Opfølgnin: Problemet med madudbringning til pensionister på Bertavej er bragt i orden. 
Træer på den ubebyggede grund er blevet beskåret så den store madudbringningsbil kan komme forbi. 
Formanden skriver til postvæsenet, Reno Djurs og Norddjurs Kommune vedrørende hastigheden i forbindelse med 
kørsel i sommerhusområdet. 
På generalforsamlingen ønskede en grundejer at kende tidshorisonten for prøveperioden med de påtænkte chikaner 
på Annavej. Bestyrelsen finder, at en realistisk prøveperiode er af et års varighed. 
N.B. En del grundejere har ytret overraskelse over, at Annavej er blevet behandlet med Dustex. Det forholder sig 
imidlertid således, at chikanerne og deres placering skal godkendes. Der er derfor behov for vedligeholdelse af 
Annavej frem til der eventuelt gives tilladelse til de ønskede vejbump. Der er derfor nu en ansøgning under 
udarbejdelse med angivelse af forslag til placering. 
 
3. Konstituering og fordeling af opgaver. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer bibeholder de tidligere tildelte opgaver. 
Bestyrelsen beslutter medlemskab af Gjerrild og omegns Borgerforening med henblik på fortsat 
samarbejde om tiltag i lokalområdet. Af samme årsag udpeger bestyrelsen Kirsten Højgaard (bosat i området) til 
kontaktperson for 
lokale foreninger. 
 
4. Indkommen post og meddelelser. 
Intet at bemærke. 
Det undersøges, hvem der har vedligeholdelsespligten af stien langs åen. 
 
5. status på vejene. 
Vejene er i fin stand. 
Den tidligere omtalte ansøgning om vejbump omfatter etablering af 6 vejbump. 
 
6. Internettet. 
I henhold til tidligere orientering, kan grundejere, der kan se modtageren på det røde murstenshus 
på Stavnsborgvej, modtage internet fra Primanet som udbyder. 
Formanden holder sig stadig orienteret omkring mast, TDC og internettet. 
 
7. Firmaet lukker vores mailliste til hjemmesiden. 
Vi har netop betalt for perioden 18.06.18 til 18.06.19. Kusk tager kontakt til firmaet, idet de er forpligtet frem til 
ovennævnte dato. 
Firmaet har ved henvendelsen meddelt, at maillisten lukkes, og at GNG refunderes den manglende periode. 
Kusk indkalder allerede nu til generalforsamlingen 2019 via maillisten. Forsamlingen 2019: 30. maj 2019 

8. Økonomi. 
Kassebeholdningen er lige nu kr. 266.000,- 
Fem grundejere har endnu ikke betalt kontingent. Der er sendt rykkere, og herefter forsøges personlig kontakt. 
 
9. Projekt vedtægtsændringer. 
Udsættes til næste møde. 
 
10. Eventuelt og fastsættelse af møde. 
Grundejerforeningen har jubilæum i 2019. Formanden tager kontakt til formanden for vandværket, 
N.F. Pedersen for at sondere, om der er interesse for markering af jubilæet. 
 
Næste møde: 14. oktober 2018 kl. 10 på Annavej 8. 

referent Kirsten Højgaard 
lagt på siden 4. august 2018 

 


