
 

 

 Grundejerforeningen Fredendal 
Mårup Østerstrand Nord, Samsø 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den onsdag d. 28. oktober 
2020 
 
Deltagere:  
Peter Lenk-Hansen 
Claus Fabricius 
Kim Walsøe Jensen 
Anne Jacobsen 
 
Afbud: 
ingen 
 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst/gennemgang dagsorden 

a. Frafald i bestyrelsen på grund af frasalg af ejendomme (Rene og Vibeke) 
b. Velkommen til Anne der som suppleant blevet inviteret til at deltage 

 
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

a. Vejvedligehold  
i. Fredendal vejen blev høvlet fredagen inden efterårsferien 

ii. Der har været henvendelser omkring vejene ikke er cykelvenlige. Balancering af 
støv og kørekomfort 

iii. Diskussion omkring forsøg på belægning i Mårup Østerstrand Syd som giver en 
mere farbar cykelvej.  

iv. Beslutning: 
1. Bestyrelsen vil besigtige Mårup Østerstrand syd i januar/februar for at 

se hvordan det udvikler sig og høre omkring deres læring 
b. Fældning af træer i foreningens skovområde 

i. Det er aftalt med Rene (Skov og park) om at fælde de træer der er gået ud. De 
træer der skal fældes, er afmærket med gul strimmel 

ii. Der gives besked til medlemmerne når fældningen kommer til at ske (forventes 
at ske i november/december) - Claus 

iii. Overvejelser omkring vi skal lave genplantning for genrejser skoven. Det tages 
der stilling til senere 

c. Infotavle ved miljøstation (Claus) 
i. Diskussion omkring udformning af tidligere besluttede opsætning af tavle  

ii. Der er kommet en ny flaske container som ikke passer ind i miljøstationen 
iii. Beslutning 

1. Tavle med plads til 6 gange A4 indkøbes og monteres (Claus) 
2. Der skal tages kontakt med Samsø kommune for at høre hvad strategien 

er for flaske og pap containere (Kim) 
3. Gennemgang af området foretages af Claus og Peter for at vurdere hvad 

der evt. skal vedligeholdes 
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3. Hjertestarter ansøgning (status) (Kim) 

a. Trygfonden har vendt tilbage på tidligere afslag og forespurgt om vi vil genoptage 
ansøgningen 

b. Kim har bedt Trygfonden om at genoptage ansøgningen. Der forventes svar i løbet af 
november/december 
 

4. Rønnebærtræerne i alleen 
a. Bestyrelsen har fået henvendelse omkring rønnebærtræerne ser ud til at tage skade af 

græsslåningen og går ud 
b. Combi-Ka er tidligere blevet instrueret om at de ikke må slå med kanttrimmer på 

træerne 
c. Beslutning: Claus og Peter vil besigtige træerne for at se om der er nye skader 

 
5. Dispensationer til lokalplan 83 

a. Bestyrelsen har fået henvendelse omkring der gives dispensationer til lokalplan 83 fra 
Samsø Kommune i andre områder. Claus vil bede medlemmet om at fremstille forslag til 
behandling på næstkommende generalforsamling 
 

6. Kommende Generalforsamling 
a. Stay by Stage er booket til Skærtorsdag til om eftermiddagen 
b. Søholm Opera har givet tilsagn at give en gennemgang af deres talentprogram og evt. 

give et nummer 
c. Diskussion omkring om der skal være tilbud om spisning efter generalforsamlingen. Det 

er ikke besluttet endnu 
d. Endelig planlægning af generalforsamlingen bliver foretaget i det nye år 

 
7. Økonomi 

a. Alle kontingenter er betalt 
b. Der har ikke været yderlige udgifter udover vejhøvl siden sidst 
c. Der er kommet en del nye medlemmer (udskiftninger) som bliver budt velkommen af 

Claus med en velkomstmail 
 

8. evt. 
a. Næste møde blev aftalt til en gang i det nye år 

 
 
 
 
 


