
Referat fra bestyrelsesmøde 06-03-2020 

 

Deltagere: Dan Walther, Jesper Andersen, Per Larsen, Charlotte Henningsen, Ann Bendixen 

Referent: Ann Bendixen 

1. Status veje 

Der er desværre mange huller i vejene efter den meget våde periode. Mange steder ligger der 

stadigvæk grusdynger til hullerne, mens dyngerne andre steder er brugt på vejene. Desværre 

er noget også endt i private indkørsler. Det sidste er helt uacceptabelt – det knuste asfalt skal 

bruges til at hælde i hullerne på vejene.  

Der er senest udlagt grus først i uge 10, desværre ikke så meget som nødvendigt, da der ikke 

kan leveres mere før sidst i april/starten af maj. 

2. Status grøfter 

Bygmarken, Sandbakken, Havremarken, Rugmarken. Bugten, Kuskevej, Kandeborgvej er alle 

oprenset. Nogle strækninger først efter at lodsejerne har fjerne buske og træer så maskinerne 

har kunne komme til. 

3. Status økonomi 

Sund økonomi. Det har været gavnligt for foreningens økonomi, at vedligehold af veje og 

grøfter håndteres efter tilbudsgivning. 

4. Henvendelser 

Der har været en henvendelse fra Jesper Toft Jensen vedr. jord, der graves op fra grøfterne. 

Det er lodsejernes ansvar at fordele det opgravede materiale på tilstødende arealer, så det 

ikke presser på grøfternes kanter. 

 

Carl Otto Birk Abildgaard har henvendt sig om anlæggelse af grøfter i fredet moseområde i 

område 6. Mails fra kommunen er videresendt til Carl Otto. Det er en større opgave, idet der 

skal ansøges om tilladelse til grøfterne jf. både Naturbeskyttelsesloven og 

Vandløbsreguleringsloven. 

  

Der har været en del henvendelser vedr. veje og grøfter. Disse henvendelser er løbende blevet 

behandlet og besvaret. 

  

5. Generalforsamling 

Strandby Badehotel er booket. Af pladshensyn kan der max deltage 2 personer per husstand. 

Hver husstand har dog kun 1 stemme. 

Indkaldelse sendes ud af Jesper.  

Dan og Jesper er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Ann, Charlotte og Per trækker sig fra bestyrelsen på baggrund af den holdning, der har været 

overfor bestyrelsen det sidste år.  


