Grundejerforeningen Fredendal
Mårup Østerstrand Nord, Samsø

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Dato og tid
Sted
Deltagere

Referent

09.01.2018
Hos Anne
Anne Jacobsen

AJ

Claus Fabricius

CF

Bestyrelsesmøde

24.07.2017 kl.13:30 hos AJ

René Norman
Dühring
Vibeke Hein Olsen

RND

Bestyrelsesmøde

05.11.2017 kl. 11 hos CF

VHO

Bestyrelsesmøde

09.01.2018 kl. 17 hos AJ

Peter Lenk Hansen
(over tlf.)
Vibeke Hein Olsen

PLH

Bestyrelsesmøde

29.03.2018 kl.11:30 hos CF

VHO

Generalforsamling

29.03.2018 kl. 14
Nordby Kro, ”Stay by
Stage”

Dagsorden
1. Økonomi
Alle har betalt, og årets regnskab er næsten klart, der mangler kun en enkelt opkrævning.
Revisorernes bemærkning fra 2017, om at der var råderum for en evt. nedsættelse af
kontingentet, tages først til behandling næste år under henvisning til vejenes meget dårlige
tilstand for nærværende.
2. Områdets tilstand
Beskæring. Der er fortsat problemer på et par enkelte ejendomme. CF og PLH tager kontakt
med de pågældende ejere.
Vejsituationen. Vejene er meget dårlige og mange græsrabatter er meget opkørte af de store
maskiner både i sammenhæng med kloakeringen og med nybyggeri. AJ anmoder Samsø Vand
om en tidsplan for retableringen af vejene, kontakter Samsø Entreprenørfirma vedr. retablering
af græsrabatterne på Halemejsevej og kontakter bygherre på Musvitvej om retablering af vej
og græsrabatter efter byggeri.
Det væltede skilt for blind vej vil blive genopsat og suppleret med et skilt om forsigtig kørsel
på grund af støvplage på både dansk og tysk.
3. Bredbånd
PLH havde talt med Samsø Bredbånd, der var i færd med at udarbejde et tilbud til grundejerne
i Mårup Østerstrand Syd og Nord. Det var tanken at opstille en antennemast på Lærkevej, der
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var det højeste punkt i området. Det var aftalt, at en repræsentant for Samsø Bredbånd ville
fremlægge tilbuddet på generalforsamlingen.
4. Forsikring
CF havde indhentet en række tilbud. Kun et var på niveau med den forsikring, foreningen har
gennem Fritidshusejernes Landsforening. Da denne forening nu var blevet reorganiseret, var
der enighed om at give den en chance og forblive medlem et år mere og dermed beholde den
nuværende forsikring.
5. Generalforsamling 2018
Nordby Kro var reserveret til kl. 14. CF ville udsende indkaldelse til generalforsamlingen
samt det forslag til vedtægtsændring, man tidligere havde drøftet, nemlig at det i § 4 stk. 2 kun
blev fastlagt, at generalforsamlingen skulle afholdes Skærtorsdag, mens ”kl. 14” udgik,
således at man fremover kunne fastlægge tidspunktet på dagen mere fleksibelt.
Udover orienteringen fra Samsø Bredbånd var det et ønske at få besøg af Smagen af Øen, men
da dette muligvis ikke kunne lade sig gøre, ville PLH undersøge muligheden for at få Søholm
Opera til at komme.
Der var enighed om at aflyse den tidligere annoncerede arbejdsdag for medlemmerne den 30.
3., da der ikke sås noget umiddelbart behov for den.
AJ var på valg som formand, og ønskede ikke at genopstille, men var villig til at forblive i
bestyrelsen for at støtte en ny formand. RND var på valg og ville gerne fortsætte i bestyrelsen.
Jacob Thomsen ønskede ikke at opstille som suppleant.
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

