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Mårup Østerstrand Nord, Samsø 

 

 
Referat Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fredendal den 29. februar 2020 
 
Deltagere:  
Peter Lenk-Hansen 
Claus Fabricius 
René Norman- Dühring 
Kim Walsøe Jensen 
 
Afbud: 
Vibeke Hein Olsen 
 
Dagsorden: 
 
1. Vejvedligehold 
 

• Bunker med grus er udlagt og er blevet flittigt brugt 
• Let høvling af hovedvejen er foretaget 
• Diskussion omkring hvornår aftalt vejvedligehold skal foretages 
• Beslutning: 

o Opfordre medlemmerne til at bruge resten af gruset der er udlagt i bunker 
(Peter) 

o Aftale med Samsø Sten og Grus omkring vejopretning inden påske – afhængig 
af vind og vejr (Claus) 

o Evt. rester bliver fjernet af Samsø Sten og Grus 
o Gennemgang af vejtræer i påsken og træffe beslutning om hvad der skal 

gøres (alle) 
 
2. Skovområdet 
 

• Skoven bliver gået igennem med en forstkyndig i foråret. Evt. træer der er gået ud og 
vil blive fældet og lagt ud til medlemmerne. Mere information herom på 
generalforsamlingen 

 
 
3. Græsslåning 

 
• Udbudsmateriale for græsslåning er lavet og vil blive sendt til 2-3 leverandører 

 
4. Vedligehold af syd-stien 

• Diskussion omkring vedligehold af den mudrede syd-sti 
• Beslutning blev at udlægge flis da græs ikke kan trives i skyggen 
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5. Hjertestarter 

• Diskuterede mulighederne for at få etableret en hjertestarter i området 
• Beslutning blev at Kim indsender ansøgning til Trygfonden 

 
6. Miljøstationen  

• Området omkring miljøstationen ser ikke særlig godt ud, der er rodet og der et 
vildskud som trænger indover hegnet. Derudover skal der tages stilling til hvordan 
området kan opdateres inkl. vurdering af om der kan være et opslagsskab 

• Ved gennemgangen af området i påsken tages der stilling til hvad der kan gøres 
• Diskussion omkring hvordan opslag bedre kan organiseres. Det blev besluttet at 

Claus finder mulige løsninger 
 
 
7. Den kommende generalforsamling 

• Søholm Opera (Lise og Mike) kommer og fortæller omkring deres have projekt og vil 
give et par numre 

• Diskussion omkring hvorvidt der skal være et arrangement med socialt islæt 
(middag) eller alene generalforsamling med underholdning 

• Beslutningen blev at udsende invitation til generalforsamling og samtidigt udsende 
invitation til efterfølgende let traktement. Peter sørger snarest for udsendelse af 
invitation således vi kan afklare om der er tilslutning til den sociale del af 
arrangementet.  


