Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den onsdag d. 19. januar 2021
Deltagere:
Peter Lenk-Hansen
Claus Fabricius
Kim Walsøe Jensen
Anne Jacobsen
Afbud:
ingen

Dagsorden:
1. Velkomst/gennemgang dagsorden
a. Godt nytår til alle
2. Vejvedligehold
a. Det blev besluttet høvling af vejen i uge 6 inden det næste rykind i uge 7 og igen inden
påske (Claus)
b. Sørger for bunker af sten/grus i uge 6 på strategiske steder så beboerne selv kan fylde
hullerne op (Claus)
c. Diskussion omkring vejbelægningen om erfaringer i Mårup Østerstrand syd med deres
nye vejbelægning. Der foreligger ikke en konklusion endnu. Bestyrelsen vil inden
generalforsamlingen få en vurdering og evt. komme med oplæg inkl. pris til om noget
lignende kan gøres for som minimum Fredendalsvej
d. Diskussion af om vedligeholdelsesplanen som tidligere er blevet lavet skal genoptages.
Den tidligere plan blev skrinlagt da der skulle kloakeres. Det blev besluttet at vurdere
den tidligere plan som input til budgetterne og generalforsamlingen
e. Diskussion af om tilstanden af Fredendalsvej før kloakering og nu. Anne vil undersøge
om der foreligger dokumentation for reetablering efter kloakering for at se om der kan
gøres krav gældende for udbedring af vejen
f. Diskussion omkring udlægning af træflis på sydstien da den er meget smattet pt. Det
blev besluttet at udlægge et lag træflis snarest. Bestyrelsen undersøger muligheden for
evt. at bruge materialet fra skoven (Peter)
g. Opfølgning på ressourceplads
i. Samsø kommuner påtænker at etablere ressourceplads jf. kommuneplanen
ii. Anne og Claus havde en gennemgang af området med Samsø Kommune med
henblik på etablering af den nye affaldshåndtering i januar
iii. Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring hvor og hvordan
ressourcepladsen kan etableres
iv. Claus undersøger med kommunen hvordan en evt. udvidelse af nuværende
område vil tage sig ude samt undersøge om der kan etableres et nyt område i
eller udenfor Frededal området
3. Fældning af træer i foreningens skovområde / Skovområde
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a. Udgåede træer er blevet fældet og det meste er afhentet
b. Overvejelser omkring vi skal lave genplantning for at genrejse skoven
c. Det tages der stilling til senere
4. Hjertestarter ansøgning (status) (Kim)
a. Trygfonden har givet tilsagn om at vi kan få en hjertestarter
b. Trygfonden vil stille træner til rådighed
c. Vi bliver kontaktet i løbet af foråret omkring krav til opsætning og træning
5. Kommende Generalforsamling
a. Stay by Stage er booket til Skærtorsdag om eftermiddagen
b. Søholm Opera har givet tilsagn om at give en gennemgang af deres Permahave
talentprogram og evt. give et nummer
c. Det forventes at generalforsamlingen kan afholdes, men det afhænger af om der evt. er
et forsamlingsforbud når vi frem til datoen. Det kan evt. være relevant at flytte
generalforsamlingen til den kommende pinse
d. Endelig planlægning af generalforsamlingen bliver foretaget i løbet af marts
6. Økonomi
a. Der er kommet en del nye medlemmer (udskiftninger) som bliver budt velkommen af
Claus med en velkomstmail
b. Ingen restancer pt.
7. evt.
a. Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 1 marts kl. 19.30

