
 

 

 Grundejerforeningen Fredendal 
Mårup Østerstrand Nord, Samsø 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den søndag den 4. juli 2021 
 
Deltagere:  
Peter Lenk-Hansen 
Kim Walsøe Jensen 
Claus Fabricius 
 
Afbud: 
Anne Jacobsen 
 
Dagsorden: 

0. Velkomst/introduktion. 
1. Status på Hjertestarter. Træning og opstilling.  
2. Status høring vedr. regulativforslag for husholdningsaffald. 
3. Brev fra grundejer (Gunner). 
4. Vedligeholdelse og drift af området. 
5. Økonomi. 
6. Evt. 

 
Ad 1. Status Hjertestarter 

 Hjertestarter kursus er blevet afholdt d. 25/6 med succes 
 Der er indhentet tilbud på opsætning og billigste tilbud er accepteret. Opsætning forventes 

at blive foretaget i uge 27 eller 28. Når den er etableret bliver der informeret på FB  
 Der tilbydes kursus igen i 2022. Kurset henvender sig til alle og også til børn ned til 12 år. 

Mere information omkring det næste kursus i det nye år 
 
Ad 2. Status høring vedr. regulativforslag for husholdningsaffald 

 Høringsrunde er afsluttet 
 Regulativ er behandlet i kommunen 
 Vi afventer kontakt fra kommunen omkring det videre forløb 

 
Ad 3. Brev fra grundejer  

 Bestyrelsen har modtaget e-mails og post fra Gunner Nielsen, Gråmejsevej 7. Gunner har 
gjort opmærksom på følgende forhold: 

o Sydstien: Gunner Nielsen påpeger at klipningen ikke er optimal. Bestyrelsen 
kontakter Combi-Ka for at få dem til at klippe så tæt på skel Mårup Østerstrand Syd 
som muligt. Claus vil kontakte Combi-Ka 

o Gråmejsevejs tilstand efter kloakering: Bestyrelsen vil besigtige Gråmejsevejs 
tilstand i uge 29. Gunner Nielsen vil blive inviteret. 

o Forslag til genplantning af skoven i fællesarealet: Bestyrelsen vil tage punktet med 
på kommende generalforsamling 

 
 
 
Ad 4. Vedligeholdelse og drift af området. 



 

 

 Grundejerforeningen Fredendal 
Mårup Østerstrand Nord, Samsø 

 

 

 

 Vejenes tilstand blev diskuteret. Det blev besluttet at høvle vejen fra hovedvejen til det gule 
hus. Claus tager kontakt med Bernt Meyer 

 Der er ikke umiddelbart andre områder der trænger til yderligere vedligehold pt. Bestyrelsen 
vil dog i 29 tage stilling til om der skulle være områder der trænger til en kærlig hånd 

 
Ad 5. Økonomi. 

 Nogle enkelte grundejere har ikke betalt kontingent. Der er afsendt rykkere til de få der 
mangler at betale 

 


