Grundejerforeningen Fredendal

Mårup 0sterstrand

Nord, Samsø

REFERAT
Generalforsamling i Grundejerforeningen Fredensdal
ll. april 2009
Ad punkt 1 - Åbning ved formanden
Formanden, Anne Jacobsen, Halemejsevej 6, bød velkommen til de fremmødte.

Ad punkt 2 - Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Mørck, der blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt.

Ad punkt 3 - Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Tove Agerskov, Musvitvej 4, der blev enstemmigt valgt.

Ad punkt 4 - Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag l.
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer:
Dirigenten gjorde kort rede for, at der for år tilbage havde verseret en sag mellem grundejerforeningen og et antal grundejere på Skovvejen vedrørende den af formanden omtalte sti.
Gunner Nielsen, Gråmejsevej 7, tilbød bestyrelsen, at de kunne få adgang til de mapper, han havde
med alle sagens akter. Han gjorde endvidere opmærksom på, at en del af de nuværende grundejere
tidligere har slået græsset, så stien var anvendelig.
Gunner Nielsen gjorde endvidere opmærksom på, at betegnelsen "uautoriseret klipning" ikke var
korrekt, da den daværende bestyrelse havde den oprindelige grundejers tilladelse til at foretage
klipning afhybenroserne. Denne tilladelse var blevet fornyet skriftligt af den nye ejer men tilbagekaldt for 2 år siden.
Gunner Nielsen fortsatte med at rose græsklipningen og initiativerne omkring klipning afhegn og
hække. Han foreslog samtidig, at den sydlige øst/vestgående sti blev markeret med skilt, da det ikke
er tydeligt, at der er tale om en offentlig sti og ikke en del af en privat grund. På Spætmejse vej har
ejeren af grunden op til stien tilkendegivet, at han gerne ser denne afmærkning.
Gunner Nielsen roste bestyrelsen for det flotte arbejde i det forløbne år. Han gjorde opmærksom på,
at især opgaverne omkring indskærpelse af reglerne omkring beskæring afhegn over for uvillige
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grundejere er meget ubehageligt. Det har tidligere givet anledning til at grundejere har solgt deres
huse.
Endelig gjorde Gunner Nielsen specifikt opmærksom på hjørnet Halemejsevej/Spætmejsevej, hvor
der er "stjålet" op til 3 meter afvejen, hvilket giver store problemer for færdslen. Han opfordrede
bestyrelsen kraftigt til at deltage i løsningen af dette problem.
Formanden, bemærkede at bestyrelsen er opmærksom på, at der er et par udestående sager, men der
vil blive fulgt op på disse i det kommende år.
Leif Mørck pointerede vigtigheden af at bevare bommen mellem de to udstykninger Mårup
0sterstrand Syd og Mårup 0sterstrand Nord.

Ad punkt 5 - Godkendelse af beretning
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad punkt 6 - Forelæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabe,t og nævnte, at den nuværende græsklipningsordning er ca. 4.0005.000 kr. billigere end den tidligere ordning. Der har ikke været de store ændringer i de øvrige indtægter og udgifter.
Foreningens likvide midler er placeret dels på en girokonto til daglig drift og dels på en lidt højere
forrentet konto. Det kan overvejes at flytte et større beløb til sidstnævnte konto.
Udestående på 48 kr. vedrører 2 vejbidrag, der ikke er betalt rettidigt af lodsejer.
Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer.

Ad punkt 7 - Godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Ad punkt 8 - Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler
På generalforsamlingen i 2008 havde bestyrelsen fremlagt forslag til nye ordensregler. Der var en
række kommentarer til forslaget. Disse var indarbej det i det forslag, der blev fremlagt på dette års
generalforsamling.
Gunner Nielsen, Gråmejsevej 7, fandt at henvisningen til relevante hjemmesider bl.a. vedrørende
regler omkring beskæring af hegn var envejskommunikation. Det burde i stedet fremgå af ordens-
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reglerne, at det var bestyrelsens opgave at tilse, at gældende regler om klipning afhække og træer
blev overholdt.
Endvidere foreslog Gunner Nielsen en tydeliggørelse af teksten vedrørende snerydning, således at
det klart fremgår, at hvis man ønsker snerydning, må man selv rekvirere og betale den.
Formanden fandt ikke, at bestyrelsens opgave skulle angives i ordensreglerne. Derimod var det
mest korrekt at henvise til Samsø Kommunes hjemmeside, da kommunen ændrer reglerne fra tid til
anden. Det var indtil videre heller ikke faldet bestyrelsen svært udføre opgaven omkring beskæring
af hegn.
Søren Sørensen, Halemejsevej 4, var enig i den problematik, Gunner Nielsen redegjorde for, men
han fandt ikke, at ordensreglerne var det rette sted at behandle emnet. Ordensreglerne er en angivelse af, hvad man må, og hvad man ikke må.
Søren Sørensen foreslog, at det i stedet blev slået fast - f.eks. i et generalforsamlingsreferat - at det
er bestyrelsen, der skal tilse, at regler vedrørende klipning af hegn overholdes. I sidste ende - hvis
en grundejer fortsat sidder bestyrelsens henvendelser overhørigt - vil det være en sag, der skal afgøres ved henvendelse til kommunen og Hegnsnævnet.
Bestyrelsens forslag om opsætning af branddaskere
Bestyrelsen foreslår, at der opsættes branddaskere, ligesom der er i Mårup 0sterstrand Syd, idet
branddaskere er et fortrinligt førstehånds hjælpemiddel, hvis uheldet skulle være ude.
Bestyrelsen forestiller sig, at branddaskerne opsættes som en "gør det selv"-aktivitet. Bestyrelsen
har endnu ikke udset sig den endelige placering af de to sæt.
Der var enstemmig tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med opsætning afbranddaskere.
Bestyrelsens forslag om aktivitetsredskaber
1, fremlagde bestyrelsens forslag og gjorde opmærksom på, at de udTina Mørck,Fyrremejsevej
sendte materiale alene var eksempler på hvilke redskaber, der kunne sættes op.
Tina Mørck har været i kontakt med Samsø Kommune, der henviste videre til Miljøcenter, Århus.
Miljøcenter Århus har oplyst, at grundejerforeningens fællesarealer ligger i strandbeskyttelseszonen
på 300 m, hvor der som udgangspunkt ikke må foretages ændringer i naturen, men da der alene var
tale om opsætning af træ aktivitetsredskaber, burde der dog ikke være noget til hinder herfor.
Også Skovloven kan sætte visse begrænsninger. Det væsentligste her er, at der er offentlig adgang
til aktiviteterne - at de ikke er forbeholdt en lille begrænset skare. Valg af materialer har også betydning, idet træ er i orden, mens plastik ikke er acceptabelt. Endvidere må opsætning af redskaberne ikke medføre fældning i væsentligt omfang.
Såfremt der skal arbejdes videre med projektet, skal der indsendes en ansøgning til Samsø Kommune. Der skulle være gode chancer for at få tilladelse. Ligesom det er muligt at søge om midler til
etableringen af aktiviteterne fra Friluftsrådet.

Side 3

De foreslåede aktiviteter kræver - i modsætning til forslaget på generalforsamlingen i 2008 - ikke
faldunderlag, da den maksimale højde er 60 cm.
Der skal, som oplyst på generalforsamlingen

i 2008, tegnes en ansvarsforsikring.

Claus Fabricius, Skovvejen 15, ønskede oplyst, om bestyrelsen havde lagt sig fast på placeringen.
Dette var ikke tilfældet. Bestyrelsen arbejder med flere mulige placeringer, men der skal vælges et
sted, hvor det ikke kræver fældning af træer. Der vil også blive taget hensyn til afstand til skel til
nærmeste nabo.
Else Kerm-Jespersen mente ikke, at hendes 8 børnebørn og ene oldebarn nogensinde ville lege på
sådan en legeplads.
Hans Jørgen Laustsen, Halemejsevej 6, mente ikke, at grundejerforeningens børn ville anvende de
opstillede redskaber, som blot ville blive gjort til genstand for hærværk.
Else Sørensen, Halemejsevej 4 mente derimod, at opstillingen af aktivitetsredskaberne var en god
ide, især for de familier, der kommer med kun et barn, der kan have behov for at etablere kontakt til
andre. Dette blev bekræftet af Tina Mørck, der ofte var herovre med sin søn, der gerne ville lege
med andre børn, men ikke vidste hvor, han skulle fmde dem.
Gunner Nielsen, Gråmejsevej 7, fandt også, det var engod ide og tilbød to lærkestolper på ca. 12 m,
der kunne anvendes til balancebomme.
Torben Schæfer, Lapmejsevej 1, syntes også det var en god ide. Tidligere var skoven blevet anset
som besværlig og omkostningskrævende, nu var der mulighed for at anvende den til noget positivt.
Claus Fabricius, Skovvejen 15, forstod ikke, hvorfor der skal laves en naturlegeplads i naturen.
Søren Elm Sørensen, Fyrremejsevej 5, foreslog, at man fastlagde rammerne for en afstenming om
forslaget.
Generalforsamlingen blev herefter bedt om en tilkendegivelse af, om bestyrelsen skulle arbejde
videre med opstilling af aktivitetsredskaberne inden for en økonomisk ramme på 7.500 kr., der også
skulle dække omkostninger til ansøgning til kommunen på 500 kr. og til forsikring ca. 500- 1.000
kr.
Der blev afgivet 14 stemmer for forslaget og 3 stemmer imod.
Bestyrelsens forslag til aktiviteter
Bestyrelsen har på baggrund af et forslag på generalforsamlingen i 2008 udarbejdet forslag til en
aktivitetsliste med de aktiviteter, bestyrelsen p.t. kan se.
Formanden pointerede, at bestyrelsen har så mange opgaver, at de opgaver, der sættes på listen, må
løses af grundejerne.
Gunner Nielsen, Gråmejsevej 7, søgte deltagere til planering af Syd-stien ud for Fyrremejsevej 7 en nødvendig reparation efter et nedgravningsarbejde.
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Gunner Nielsen foreslog også, at det kollektive fællesarbejde, der har været i de foregående år, men
som blev afbrudt p. g. a. forskellige omstændigheder, blev genoptaget. Han tilbød samtidig - sammen med bestyrelsen - at stå for udvælgelsen af de opgaver, der skal løses ved fællesarbejdet.
Leif Mørck foreslog, at der blev udpeget en kontaktperson til den enkelte opgaver på aktivitetslisten.
Gunner Nielsen: Planering af Syd-stien og Lugning af fællesarealer
Tina Mørck: Opsætning af aktivitetsredskaber
Claus Fabricius: Maling afbord
Søren Sørensen: Opsætning af branddaskere.
Mia Damsted, Fyrremejsevej 8 foreslog, at aktiviteterne blev lagt ind på grundejerforeningens
hjemmeside, med mulighed for at tilmelde sig der. Der var generel tilslutning til dette forslag.
Eventuelle interesserede/kontaktpersoner

til øvrige aktiviteter kan kontakte bestyrelsen.

Ad punkt 9 - Budget for næste driftår og fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde forslag til budget og gjorde opmærksom på, at udgifterne til opsætning af
branddaskere samt etablering af legeredskaber ikke var taget med i dette budgetforslag.
Budgetforslaget er - bortset fra en engangspost til oversættelse af ordensreglerne til tysk - blot en
fremskrivning af tidligere års budget.
Der var ingen kommentarer til budgettet, der herefter blev godkendt.

Ad punkt 10- Valg af kasserer
Søren Sørensen ønskede - efter 22 år - ikke genvalg.
Martin Johan Justesen, Gråmejsevej 5, stillede op og blev enstemmigt valgt.
Formanden takkede herefter Søren Sørensen for de 22 år på posten og for den store indsats, som
bestyrelsen mente undtagelsesvis skulle belønnes med en gave. Søren Sørensen takkede for de pæne
ord og gaven.
Ad punkt 11 - Valg af et eller to bestyrelsesmedlemmer

og en suppleant

i

Jacob Thomsen, Lapmejsevej 5, var sin egenskab af suppleant indtrådt i bestyrelsen, da Steen Janholt, Fyrremejsevej 1 havde solgt sit hus p. g. a. arbejde i udlandet og derfor var trådt ud afbestyrelsen. Jacob Thomsen valg til bestyrelsen skulle derfor bekræftes for det kommende år. Jacob
Thomsen blev genvalgt.
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Endvidere ønskede Tina Mørekikke
Mia Damsted, Fyrremejsevej

genvalg.

8 stillede op og blev enstemmigt valgt.

Claus Fabricius, Skovv~jen 15 stillede op som suppleant og blev enstemmigt valgt.

Ad punkt] 2 -- valg af revisor
Gunner Nielsen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt
Ad punkt

13 -

Eventuelt

Formanden foreslog, at bestyrelsens punkt vedrørende vejvedligehoJdelse blev trukket tilbage, da
det ikke havde været muligt retle tid at indhente og dermed Ra ·fQ.rM1.\~.Ludsende/omdeledet forventede materiale_

i

Vejene vil blive vedligeholdt som hidtil det kommende år og punktet vil blive sat på dagsordenen
for generalforsamlingen i 20] O.
Claus Fabricius, Skovvejen ] 5, præsenterede kort grundejerforeningens hjemmeside, som han havde stået for etableringen af. Claus Fabricius modtager gerne forslag til forbedringer, eventuelle
yderligere links etc.
Hjemmesiden har en blog, og Claus Fabricius bad derfor om e-maitadresserfra grundejerforeningens medlemmer, så disse kan lægges ind og medlemmerne derefter kan deltage på bloggen.
Formanden takkede Claus Fabricius for det store arbejde og kvitterede med en erkendtlighed fra
bestyrelsen.
Formanden takkede for god ro og orden og takkede Tina Mørck for den store indsats i bestyrelsen.
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Grundejerforeningen Fredendal
Mårup 0sterstrand

Nord, Samsø

Bestyrelsen beretning for året 2008
på sidste års generalforsamling var der et pkt. omhandlende en vedtægtsændring i §
5, - hvis den valgte formand måtte fratræde imellem 2 valgperioder. En
vedtægtsændring kræver 2/3 af grundejerforeningens stemmer eller simpelt flertal
på en x-traordinær generalforsamling. X-traordinær generalforsamling blev afholdt
d. 19/4-08, hvor vedtægtsændringen blev vedtaget. De tilrettede vedtægter er
udsendt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling.
Bestyrelsen:
Har fortsat arbejdet efter den struktur som blev lagt i 2007, således at der nu er
referater fra samtlige bestyrelsesmøder samt beskrivelse af de aktiviteter som
bestyrelsen har beskæftiget sig med. Og det har været et ganske travlt år.
Der har været udskiftning i bestyrelsen, idet Steen Jansholt, Gråmejsevej meddelte
at han grundet arbejde i udlandet ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet
trådte suppleant Jacob Thomsen, Lapmejsevej ind pr. november 2008.
Området:
Vejvedligeholdelse. Bestyrelsen har bedt 4 entreprenører om deres forslag til
udbedring og vedligeholdelse af vores veje. Vi skulle gerne komme frem til en løsning,
der er mere holdbar på sigt. Vejene bliver jævnligt udbedret, men det holder ikke. Vi
har medbragt de indkomne forslag og beder om generalforsamlingens tilkendegivelse
af, hvilke forslag den kommende bestyrelse skal arbejde videre med.
Strandareal: Der blev ikke sidste år foretaget strandrensning, da der ikke var
ressourcepersoner
til at forestå denne. Vi håber, at det kan lade sig gøre til pinse i
o

ar.

Ejerenaf Skovvejen 1 har sidste år rettet henvendelse til bestyrelsen vedr.
uautoriseret beskæring af roserne på den sti, som går langs vandet, og som
foreningens medlemmer og andre igennem mange år har benyttet. Den nuværende
ejer har bedt bestyrelse understrege, at man ved at benytte den "gamle sti"
betræder privat grund, hvilket er uønsket af ejeren. Ydermere er der sket det, at en

entreprenør, der skulle udføre et andet stykke arbejde for grundejerforeningen, ved
en fejltagelse har beskåret hybenroserne på den "gamle sti" hvilket vi kun kan
beklage.
Imidlertid viser det sig, at Samsø Naturfredningsforening netop i år har valgt at
sætte fokus på alle de gamle stier på Samsø, herunder den sti, som går parallelt med
vandet (nord/syd). Naturfredningsforeningen samarbejder med Samsø kommuneom
dette og den endelige vurdering af, om den efterhånden ofte omtalte sti kan
nedlægges eller flyttes ( efter ejeren ønske), er endnu ikke afsluttet.
Nordstien er blevet beskåret, og der er nu er fri passage gennem roser ned til
vandet. Samtidig skulle denne sti nu være farbar, så det ikke længere er nødvendigt
at slå et lille slag ind på grunden til Skovvejen l, da stien efter beskæring af
ti Istødende grund er rettet op.
Fællesskov:
Tina Mørck har arbejdet videre med en ide tillegeområde i fællesskoven, og dette
behandles senere på generalforsamlingen.
Brandskilte: Der er opsat erstatning for manglende brandskilte ved nedgangene til
stranden.
Fællesareal Blåmejsevej: Der er blevet fældet 2 syge store graner med venlig hjælp
fra en grundejer
Alleen: Rønnebærtræerne blev beskåret. Der er desværre fortsat en del grundejere
som ikke respektere at holde deres beplantning nede, således at Alleens træer kan få
fri vokseplads. Der er blevet skrevet til flere grundejere, (nogle endda 2 gange) og
vores græsklipper har nogle steder problemer med at kunne køre på de fælles
græsarealer med sin slåmaskine, uden at skulle have grene i hovedet. Det er ikke for
at genere de enkelte grundejere, at vi beder om beskæring, men af praktiske årsager
for vedligehold. Viskal endnu engang bede om, at der beskæres ud til fællearealerne,
så Alleens træer står frit.
Der er udskiftet 1 meget skævt Rønnebærtræ.
Græsklipning. Efter sidste generalforsamling skiftede vi til en ny græsklipper. Det er
bestyrelsens opfattelse at vores nuværende græsklipper har udført et pænt arbejde,
og vi mener, at han bør fortsætte med opgaven.

Øvrige aktiviteter.
I april 2008 fik vi en henvendelse fra en grundejer på Blåmejsevej, idet der var
etableret en ny markvej langs nordstien og vores grundejerforening.
Den nye markvej
er på Frede Gommesens jord. I forbindelse med den nye markvej var der opstået
nogle gener for nogle af grundejerne på Blåmejsevej. Grundejeren havde været i
kontakt med Samsø kommune og ønskede bestyrelsens involvering i sagen, og en
afklaring af, om markvejen var lovligt etableret. Det afstedkom en del
korrespondance med Miljøcenter Århus, som varetager opgaver under Natur & Miljø
for Samsø kommune. En tidligere markvej er blevet nedlagt samtidig med
etableringen af den nye vej. Konklusionen er, at når det drejer sig om nogle hjulspor
så landmanden kan færdes langs sin jord, så kan en ny markveje etableres uden særlig
tilladelse. Vejen er tilladt, så længe den ikke stabiliseres ved hjælp af grus eller
andet tilsvarende materiale.
Nyt forslag til ordensregler

bliver fremlagt

på generalforsamlingen

i dag.

Og Claus Fabricius har lagt kræfter i at udarbejde en flot h jemmeside for
Grundejerforeningen.
Den præsenteres
senere i dag.
Lokalplan 66
I foråret 2008 fremlagde Samsø kommune en høring af et forslag til Lokalplan nr. 66,
omhandlende sommerhusområdet
øst for Mårup, - nærmere bestemt udstykningen af
Olgas grund og Samsø kommunes ansøgning om yderligere 63 nye sommerhuse vest
for vores grundejerforening
og grundejerforeningen
Mårup 0sterstrand
Syd. I
lokalplanen var anlagt en ny vej, som skulle danne tilkørselsvej til de nye udstykninger.
Tilkørslen skulle ske fra Heden, Mårup Skolegyde,med en fortsættelse
langs
vestsiden af vores grundejerforening
og videre mod Nordby. Desuden ønskedes en
åbning af bommen på Skovvejen, så det også blev muligt med passage nord og syd å via
Skovvejen. Vi rettede henvendelse til Nordby Borgerforening og Mårup 0sterstrand
Syd for at høre deres mening om vejplanerne, og på et fælles møde med
bestyrelserne for de 3 foreninger i St. bededagsferien enedes vi om en fælles
indsigelse, som samtidig indeholdt nogle forslag til alternativ aflastning af de
trafikale problemer i Mårup by. Vi fik desuden grundejerforeningen
i Mårup Skov med
på indsigelsen, så i alt ca. 470 medlemmer i de 4 foreninger var repræsenteret
i
skrivelsen, der blev bragt i sin fulde ordlyd i Samsøposten.
Et af vores forslag var, at der etableres tilkørsel direkte fra landevejen og ind til
den nye bebyggelse.

Der indkom flere indsigelser mod lokalplansforslaget , og den foreslåede vejføring
blev fjernet fra oplægget og nu er i stedet tilføjet, at tilkørslen sker via en direkte
vej fra landevejen. Det var et forbilledligt samarbejde med Nordby Borgerforening
og grundejerforeningen
for Mårup 0sterstrand
Syd, og med et for os og de andre et
positivt resultat til følge.
Nye udstykninger Der er ikke aktuelt noget nyt, og den i sensommeren planlagte
høring fra Miljøministeriet er forsinket. Samsø kommune har rykket ministeriet flere
gange. Sagen følges fortsat også i samarbejde med Nordby Borgerforening og
grundejerforeningen
Mårup 0sterstrand
Syd.
Til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse
velfungerende indsats i dette år.
Anne Jacobsen

d. 29.03.09

for en solid, flittig og

Grundejerforeningen Fredendal
Mårup 0sterstrand

Nord, Samsø

Ordensregler for Grundejerforeningen
§ 01

Fredendals område

Hastighedsbegrænsning
Der er hastighedsbegrænsning
på 15 km/t for områdets veje
Tag hensyn til at det er grusveje, som kan give støvgener og stenslag. Afpas hastigheden
efter forholdene

§ 02

Motorkørsel
Motorkørsel er ikke tilladt på stranden. Det er dog tilladt at bringe og afhente både.

§ 03

Parkering
Parkering er ikke tilladt på stranden
Parkering henvises til grundene og Fredendalvejens rabatter.
Det er ikke tilladt at parkere på Skowejens rabatter.

§ 04 Ridning
Ridning er kun tilladt på Fredendalsvej,

§ 05

på redningsvejen til stranden og langs stranden.

Hunde
Hunde skal holdes i snor i området uden for de private grunde og der skal medbringes pose til
at opsamle hundens eventuelle efterladenskaber, når hunden luftes på foreningens område.

§ 06

Begrænsning af adgang
Opsætning af bomme eller andre forhindringer hvor offentligheden
finde sted efter bestyrelsens godkendelse

§ 07

har lovlig adgang kan kun

Støj
Brug kun motorklipper, motorsav eller andre larmende redskaber mellem kl. 10:00 og k1.19:30
Foretag ikke aktiviteter, der ved lugt, røg, støj eller på anden måde er til ulempe for andre.
Anvendelse af radio og lignende udstyr bør alene være til egen nydelse! Må ikke medbringes
til stranden eller fællesarealer.
Udendørs støjende havefester eller lignende er ikke tilladt efter kl 23

§ 08

Tobaksrygning
Der er ikke tilladt at ryge i skoven (fællesarealet ved stranden)

§ 09

Bål
Afbrænding af affald må ikke finde sted på stranden. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde tillade
at der etableres bål på det fælles strandareal og kun i sandet og kun ved fralandsvind.
Bålet skal være overvåget hele tiden og den ansvarlige for bålet skal sikre sig at bålet er
slukket og at der ingen gløder er tilbage når bålpladsen forlades.
Der henvises til Samsø kommunes regulativ for afbrænding af haveaffald og bål:
Se kommunens hjemmeside:
http://www.samsoe.dk/dokumenter/afbraend
ingsreg ulativ. pdf

§ 10

Hække, træer og skel
Der henvises til hegnslovens almindelige regler samt reglerne for beskæring af buske og
træer. Se kommunens hjemmeside:
http://www.samsoe.dk/framesetlru
n frame. asp? Lang Ref= 1&Area=2&topl D=&Articlel 0=577
O&Menul 0= 169& Template= ../templates/template 2.asp&ExpandID=5454

§ 11

Snerydning
Der ryddes ikke sne i området. Hvis man ønsker snerydning, må den enkelte selv for egen
regning rekvirere snerydning.
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§ 12 Skoven og beplantningen på fællesarealet
Udtynding, plantning eller anden regulering af træer og buske må kun finde sted efter
bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 13

Skiltning
Skiltning må kun foretages efter bestyrelsens godkendelse.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 11. apri/.2009
Erstatter ordensregler af 10. apri/1977 med ændringer 30 marts 1991

Side 2 af2
Rev.1, 2009-04-16

Gntndejerforeningen Fredendal
Mårup 0sterstrand

Nord, Samsø

Bestyrelsen 2009/10
Adresse

Kontakt

valgperiode

Formand
Anne Jacobsen (Halemejsevej 6)

Tlf. 2093 3063

Rostrupvej 6

eraj@mail.dk

08-10

2600 Frederiksberg
Kasserer
Martin Justesen (Gråmejsevej 5)
Lerchesvej 1, 4. - 1.06

26809670

09-11

mjjustesen@gmail.com

5700 Svendborg
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Carsten Buchardt ( Spætmejsevej 4)

08-10

Landevej 12
Nordby
8305 Samsø
Jacob Thomsen (Lapmejsevej 5)
Stubmarken 3

08-09

Bloustrød
3450 Allerød
Mia Damsted (Fyrremejsevej
Skeltoften 33

8)

09-11

8330 Beder
09-10

Suppleant
Claus Fabricius (Skovvejen 15)
Virum Vænge 5
2830 Virum

Martin Justesen,

Kasserer 21.05.09

Grundejerforeningen Fredendal
Mårup 0sterstrand Nord, Samsø

25. maj 2009

Revision 2

Aktivitetsliste
Det foreslås at aktiviteter kan udliciteres til enkeltpersoner eller grupper af personer på
frivillig basis. Aktiviteterne kan være løbende eller engangsaktiviteter.
Deltagerne i aktiviteterne planlægger og gennemfører aktiviteterne inden for aftalte
rammer (tid og økonomi) med bestyrelsen.
Interesserede der ønsker at bidrag til udførelse af arbejdet, kan rette henvendelse til
nedenstående kontaktpersoner.
Listen tænkes suppleret løbende med forslag fra foreningens medlemmer.
Bestyrelsen har anført nogle aktiviteter og der inviteres til at supplere listen.
Claus
Fabricius
Nielsen
Søren
Sørensen
Tina
Mørck
Udføres
af planlagt
Aktivitet
Strandrensning
branddaskere
Opsætning
aktivitetsredskaber
Behandling
bord
ved
stranden
Planeringi skoven
afafsydsti
Lugning
Planlægning
og
gennemførelse
afmedGunner
Ikke
Tina.Moerck@ps.rm.dk
gun
ner@rosenstedt-nielsen.dk
e-s@soerensen.tdcadsl.dk
gunner@rosenstedt-nielsen.dk

Med venlig hilsen og
på vegne af bestyrelsen

Grundejerforeningen FredendaI- Mårup 0sterstrand Nord, Samsø
Formand Anne Jacobsen eraj@mail.dk - TIt. 20 93 3063
Kasserer Martin Justesen mjjustesen@gmail.com - TIt. 26 80 96 70
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