
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 10. september 2015, Grønnevej 111 

 

Dagsorden: 

 

1. velkommen til Jesper 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Referat af generalforsamlingen / opfølgning af de opgaver der blev os givet på dagen 

4. Veje, Skilte og Vognmand 

5. Grøfter 

6. Betalere og opfølgning på restancer 

7. Økonomi 

8. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Ingerlise Dige Semark (IDS), Finn Frederiksen (FF), Jesper Andersen 

(JA) 

 

 

Afbud: Ole Funk-Hansen (OFH),  Inger-Marie Mølgaard, (MIE), Flemming Mølgaard ( FM), 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Jesper Andersen, Fyrrestien, er blevet valgt ind som 2. suppleant. 

 

Ad 2. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 

Formand:Birthe Riddersholm 

kasserer: Ingelise Semark 

Sekretær Ole Funch 

 

Finn Frederiksen tager sig fortsat af veje, skilte og kontakt til vores vognmand. desværre afgik Kjled 

Petersen ed døden i august i år. Vi har i den anledning sendt blomster til begravelsen. Sønnen har 

overtaget forretningen og Finn tager kontakt til ham for at få tilsagn om fortsat samarbejde omkring 

vore veje og grenafhentning. 

 

Ole Funch tager sig af kontakten til den entreprenør der tager sig af vedligeholdelse af vore grøfter. 

Det blev vedtaget på generalforsamlingen at vi fortsat vedligeholder åen ved Fyrrestien. 

 

Ad 3. 

Vi bruger i øjeblikket 8 - 10.000 kr til grenafhentning. På generalforsamlingen blev det foreslået at 

man i stedet for at  afhente grenene, fik dem fliset i stedet, for at spare afgiften til grenpladsen. Finn 

spørger en lokal hvad det koster og Birthe ligeledes, da de selv har fået fliset en del. 

 

Der er igen ødelagt skilte og Finn har fundet et sted hor disse kan bestilles. Der skal bestilles 3 

skilte. Carsten Riddersholm bestiller dem til levering på Fyrrestien 9. Vi vil så selv sørge for at få 

dem gravet ned de rigtige steder. Det drejer sig om Ingeborg Vænge, Fyrrestien og Valnødvej. 

 

Strynøvej. Der blev klaget over vedligeholdelsen af Strynøvej. Birthe skriver til Kommunen 

angående dette. 



Der blev ligeledes spurgt til om stien til stranden mellem Rørvig Camping og Kolonien bliver 

vedligeholdt. Den er ikke så fremkommelig mere. 

 

 

Ad 4. 

Skilte bliver bestilt nu. Finn taler med den nye vognmand om vedligeholdelse af vore veje. Der skal 

også lægges vandabsorberende lag ud på Jakobs Vænge lige efter Påske. Der er meget støv på den 

vej. 

 

Ad 5. 

Ikke noget nyt om grøfter. Der skal vedligeholdes igen i efteråret. Ole har kontakt til entreprenøren. 

 

Ad 6:  

Der er lige lidt mere end 100 betalere nu. Birthe skriver en venlig reminder til dem der har e-mail. 

Ingelise skriver rykker til øvrige ikke betalere. 

 

Ad 7:  

50700,50 kr i banken og 4856 kr i kassen. Der er penge nok til veje og åer for nu 

 

Ad 8:  

 Ikke noget specielt. 

 

 

 

 

 

 


