
Referat fra bestyrelsesmøde 
5. marts 2016 hos Poul Kristensen. 

Deltagere : Henning Qvist, Kirsten Bertelsen, Henning Kusk, Preben Larsen, Poul Kristensen og Kirsten 
Højgaard. 

Dagsorden : 
1. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. 
2. Status på vejene. 
3. Økonomi. 
4. Mastesagen. 
5. Generalforsamlingen. 
6. Eventuelt. 

1. Referat godkendt. 
 
2. Vejene: 
Annavej, Ebbavej og Ellavej får belægningen toppet mere op på midten. 
Annavej, Dortevej og Betinavej dustexbehandles også i 2016. 
Det undersøges, om der kan lægges depoter af vejmaterialet på tidligere benyttede steder med 
henblik på, at det, som ønsket af enkelte grundejere, er muligt at udbedre skader. 
Der søges eksperthjælp fra Norddjurs Kommune til vurdering af muligheder for at nedsætte 
kørehastighederne på vejene. 
Mht. Dortevej 4s henvendelse om grundejerforeningens hjælp i. f. m. med træfældning blev det konkluderet, 
at gundejerforeningen ikke i den givne sag mulighed for at medvirke, men vil henvise til at inddrage 
Hegnssynet. 
 
3. Økonomi: 
Kassebeholdningen er kr. 50.000. 
Preben Larsen har på bestyrelsens vegne deltaget i flere møder omkring mastesagen, hvorfor han har haft 
en del udgifter. Det blev besluttet, at der, når bestyrelsen anmoder et medlem om at deltage i møder, 
afregnes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster. 

4. Mastesagen: 
Der har været møde i arbejdsgruppen den 22. februar med deltagelse af Norddjurs kommune, Teracom, 
Primanet og DCU´s IT-chef. Flg. status og beslutninger blev fremlagt: 

1. Placeringen ved Fjeldsholmlejren blev droppet p. g. a., at den årlige lejeafgift i følge Teracom vil løbe op 
på ca. kr. 70.000, hvilket projektet ikke kan bære. 

2. Placeringen på et meget ideelt sted på DCU- pladsen blev afslået af DCU på grund af nogle juridiske 
forhold, som Teracoms folk dog mente man kan “skrive sig ud af”. F.eks. hæftede DCUs jurist sig ved 
Teracoms eventuelle kkonkurs? "Lidt usandsynligt" svarede Teracom og forklarede, at Teracom ejes af den 
svenske stat. 

3. Placeringen ved DCU´s bagindgang er besværet af en § 3 regel i Naturbeskyttelsesloven, hvilket efter 
kommunens opfattelse vanskeliggør tilladelse til opstilling. 

Mødedeltagerne besluttede at følge tre prioriterede spor med deadline 8. marts: 
 
Prioritering 1: DCU´s repræsentant på mødet returnerer til København med Teracom svar på en række 
spørgsmål samt billeder af arealet, hvor masten kan placeres for at høre om DCU vil tage sagen op igen. 
(DCU har jo kæmpe fordel, hvis masten ligger tæt og problemfrit på deres plads, og sikket uden større 
afgifter) 
 
Prioritering 2: Der tager kontakt til fjeldholmlejren med henblik på at indgå en reduceret lejepris. 



(fjeldholmlejren har jo også en stor fordel ved en placering på lejrens grund (lejeafgift) og kan tilbyde lejerne 
super-internetadgang). 
 
Prioritering 3: Teraacom undersøger endvidere sammen med kommunen andre muligheder. TDC har meldt 
ud, at de følger planen med udbygning af kobbernettet til maj 2016 med en en DSLAM- bredbåndscentral " 
så man kan få bredbånd via kobbernettet. Vel og mærke de grundejere,som har indlagt kobbernet. TDC er 
også interesseret i masten til deres mobiltelefoni. 

5. Generalforsamling: Preben Larsen, Henning Qvist og Kirsten Bertelsen er på valg. (alle genopstiller.) 
Suppleant Joan Frank er på valg. Der skal vælges endnu en suppleant. 
Revisor: Erik Svendsen er på valg. revisorsuppleant John Jørgensen 

6. Eventuelt: 
Kirsten Højgaard har kontaktet Norddjurs Kommune for at forespørge om muligheden for genopsætning af 
affaldsstativ ved den østre bådplads. Teknisk afdeling har meddelt, at det antagelig er Skov- og 
Naturstyrelsen, der har forestået opstilling af det tidligere affaldsstativ. Dette undersøges nærmere. 

Preben Larsen oplyste, at ejeren af Dortevej 2 har forespurgt, om vejskiltet ”Dortevej/Stavnborgvej” kan 
flyttes, idet biler undertiden kører ind i den private indkørsel. Poul Kristensen oplyste, at spørgsmålet har 
været oppe tidligere, men placeringen ikke kan ændres. 

Ref. Kirsten Højgaard/Preben Larsen 
Lagt på siden 1. maj 2016 

 


