
Bestyrelsesmøde d. 22. april 2019 

Referat  

 

 

Deltagere Johannes Henriksen, Bodil Felthaus 
Felthausv  Lene Stejnicher, Martin Arberg, Hanne Roetink  
(suppleant) 

  
Referent Lene Stejnicher 
 
Punkt 1 Kontingent – manglende indbetalinger af 

kontingent for 2018 

• På tidspunktet for bestyrelsesmødet manglede der indbetaling fra i 
alt 14 grundejere, som fordeler sig således: 

o Berberisvej – 2 grundejere 
o Bjergfyrvej – 5 grundejere 
o Contortavej – 3 grundejere 
o Nobilisvej – 1 grundejer 
o Normannsvej – 2 grundejere 
o Sitkagranvej – 1 grundejere 

Bestyrelsen håber meget, at også disse 14 grundejere vil indbetale 
kontingentet hurtigst muligt. Der er udsendt rykkere til de af 
grundejerne, som bestyrelsen har mailadresse på. 

 

Punkt 2 Broen 
• Martin sørger for, at broen er klar til opsætning 2. pinsedag. 

o Alle er velkomne til at komme og hjælpe. 
• Broen tages op af vandet igen den sidste weekend i august. 
 Punkt 3 Kystsikringsudvalget 
• Vores repræsentant i Kystsikringslauget Svend Blæsbjerg ønsker 

at udtræde af bestyrelsen for lauget. Bestyrelsen har derfor spurgt 
Kristen Drongstrup, Sitkagranvej 23, som er suppleant i 
Kystsikringslaugets bestyrelse, om han vil indtræde i stedet for 
Svend Blæsbjerg. Kristen Drongstrup har accepteret dette. 

Punkt 4 Hastighed på Øster Herrup Strandvej og spejl på 
Kystvejen 

• Der har til vores formand været fremsat ønsker om disse 2 ting. 
Bestyrelsen har dog tidligere søgt kommunen om begge dele og 
fået afslag på ansøgningerne. Vi gør derfor ikke yderligere. 

Punkt 5 Fældning af træer på arealet ved højen på 
Sitkagranvej 

• Fra en grundejer på Sitkagranvej er der ønske om fældning af et 
antal træer, som skygger. Bestyrelsen besøgte arealet og det blev 
aftalt hvilke træer der fældes. Dette gøres af Egebjerg 
Planteskole, som også vil sørge for græsslåning og vedligeholdelse 
af arealet. 

Punkt 6 Generalforsamling 2019 

• Lene udsender indkaldelse til generalforsamling 2019 samt 
regnskab for 2018 i løbet af uge 21 til grundejerne. 

 

 


