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Mårup Østerstrand Nord, Samsø 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den torsdag d. 1. april 2021 
 
Deltagere:  
Peter Lenk-Hansen 
Claus Fabricius 
Kim Walsøe Jensen 
Anne Jacobsen 
 
Afbud: 
ingen 
 
 
Dagsorden: 
 

• Generalforsamling 2021 

• Ressourcepladser 

• Kommunikation til grundejere 

• Indsigelse til kommunen? 

• Vedligeholdelse af vejene 

• Økonomi 

• Evt. 
 
1. Generalforsamling 2021 

a. Det blev diskuteret hvornår en evt. generalforsamling kan afholdes med de nuværende 
restriktioner. Det blev besluttet at udsætte den ordinære generalforsamlingen til 
skærtorsdag d. 14. april 2022   

b. Såfremt der opstår sager som kræver medlemmers stillingtagen, bliver der indkaldt til 
ekstra generalforsamling 

c. Kommunikation bliver sendt til medlemmerne på Facebook og pr.  mail. Her bliver det 
også pointeret at budgettet fortsætter, at regnskabet forventes revideret og at 
bestyrelsen og revisorer fortsætter 
 

2. Ressource pladser  
a. Bestyrelsen understøtter affaldssortering 
b. Der var en diskussion omkring at lave et fælles høringssvar med Maarup Østerstrand Syd 

og andre grundejerforeninger. Vi besluttede at stille med en repræsentant til at arbejde 
med de øvrige grundejerforeninger. Peter stillede op.   

c. Vores prioriteter: 
i. Primært ønsker vi sortering og afhentning på adressen 

ii. Sekundært, hvis der skal etableres en ressourceplads, skal vi have indflydelse på 
placeringen om det skal være indenfor eller udenfor grundejerforeningen 

d. Bestyrelsen har tidligere foreslået at ressourcepladsen bliver etableret ved varmeværket 
at hensyn til naboerne til pladsen. Selvom det vil være en plads langt fra beboerne, skal 
alle forbi pladsen på vej ud af området 

e. Peter laver et kort opslag omkring problematikken på Facebook 
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f. Høringssvar skal falde til kommunen inden den 10. maj 2021. Høringssvar skal indsendes 

til kommunen på kommune@samsoe.dk 
 
3. Vedligeholdelse af vejene 

a. Fredendalsvej er blevet vejhøvlet lige før påske. Diskussion omkring kvaliteten af 
kanterne. Claus vil vende det med Samsø Sten og grus 

b. Claus tager fat i Bernd Meyer for at sikre at hele vejen op til landevejen på Østermarken 
bliver trukket 

c. Hvis der er noget tilbage af de udlagte grusbunker efter Store Bededag vil vi opfordre til 
at medlemmerne kan bruge det på egne matrikler 

d. Udskiftning af udgåede vejtræer i alleen bliver foretaget til efteråret 
 

4. Økonomi 
a. Bestyrelsen afventer endelig godkendelse af regnskabet. Claus rykker for svar 

 
5. Evt. 

a. Intet blev diskuteret 
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