
Bratten Grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde onsdag, den 15. marts 2017 

 

Deltagere: 

Carsten Jensen 

Jesper Andersen 

John Pedersen 

Dan Valter 

Helle Dam Jensen 

 

 

Frederikshavn Kommune har vedtaget, at toilet overfor købmanden udvider åbningstiderne 

således, at der holdes åbent fra påske til og med efterårsferien mod tidligere juni, juli og august. 

Toilettet rengøres i den udvidede åbningstid 2 gange ugentligt. 

 

Planlægning af Generalforsamling den 11. April 2017 – 350 stk. Smørrebrød bestilles hos 

Badehotellet af Carsten. 

Carsten tager kontakt til 2 piger med hensyn til hjælp med det praktiske. 

Forslag til dirigent Jens Alfred - Helle kontakter Jens Alfred. 

Øl-vand-kaffe m.m. Carsten bestiller i Brugsen. 

Vin gave til dirigent og revisor – Carsten køber i Brugsen. 

 

Carsten sender faktura på grøfter og udgifter til generalforsamling fra 2016 til den øvrige 

bestyrelse til gennemgang. 

 

Blomsterkummer fra Klemmen ned til købmand - Carsten har talt med Lars Lydentoft, 

Frederikshavn Kommune, som vil undersøge muligheden for dette. 

 

Vi har ikke flere hundeposer  – prisen vil være ca. Kr. 11.000 for 2.500 stk.  (Dækker ca. 5 år.) John 

opsætter Palmesøndag og så hver 14. Dag – i skoleferien hver uge indtil efterårsferien. 

 

Jesper vil tage kontakt til teknisk forvaltning for at høre om reglerne for de forskellige 

hastighedsbegrænsninger der er i Bratten området – stiller ved indkørsel – blomsterkasser  – 

udjævning med sand ved gangbro ned til strand (der er høj kant i starten af gangbroen). 

 

Mulighed for evt. ”Fælles” fældning af træer for grundejerne – Carsten spørger TK. 

 

Pt. Er der 24 grundejere, som ikke betaler og er medlem af grundejerforeningen. Forslag ønskes 

fra medlemmer ved generalforsamlingen til hvordan vi kan få de sidste til at betale. 

 

Vi ønsker priser for oprensning af grøfter og vejvedligeholdelse  – Jesper og Dan undersøger. 

 



Referat fra mødet før oktober  2016 mangler – Jesper undersøger og sender til bestyrelsen og får 

det sat på hjemmesiden. 

 

 

Referent Helle Dam Jensen 

 

 

 

 

 

 


