
 
1 

 

Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 24. august 2014, kl. 10.00 

 
Registrering i banken 
Den nye bestyrelse registreres i banken, og der oprettes et CVR-nummer for grundejerforeningen. 
 
Ålaug 
Der arbejdes for oprettelse af et å-laug med de omkringliggende grundejerforeninger, for et 
samarbejde omkring minimering af vandindtrængen. 
Grundejerforeningerne indkaldes til møde. Ornum Øst – Halleby Solpark indkalder. 
 
Landliggerudvalget 
Der deltager en repræsentant for hvert område/grundejerforening, og repræsentanten deltager i et 
årligt møde i juni, skiftevis for det sydlige- og nordlige område. 
Indsendte spørgsmål behandles.  
 
Kloakering: Udløb tjekkes og evt. problemer klarlægges, og samles i en rapport – tidligst i 2016. 
Der forventes pt. ikke tilslutning til offentlig kloak. 
 
Renovation: Der er ønsker om tømning hver uge i sommerperioden. Især for fastboere og 
landliggere, og med betaling pr. tømning. 
NB! Alle skraldemænd har fluebrikker til at lægge i skraldespandene. De udleveres ikke 
automatisk, men bed om dem! 
 
Affaldspladsen ved Osvejen – ved flaskecontaineren og postkassen – er ulækker og der er rotter. 
Der arbejdes med en udbedring. 
 
Toilet / infoskur: Der er fokus på bedring af toiletforholdet på p-pladsen ved vandet, og der oprettes 
et ubemandet info-skur. 
 
Blåt flag: Der arbejdes for at badestranden kan få det blå flag for godt badevand. 
Den store mængde tang kan omdannes til bio-masse. Behandles i landliggerudvalget og i politisk 
regi. 
 
Osvejen: Har brede revner. 
 
Til salg skilte 
Der må ikke sættes til salg skilte ved hovedvejen (f.eks. Dr. Margrethes Vej). 
 
Gadespejl 
Kommunen giver ikke tilladelse til opsætning af et gadespejl for enden af Hyacintvej ud til Dr. 
Margrethesvej. Kommunen har påtaleret, men ikke pligten til at påtale ringe oversigt overfor 
grundejere. 
 
Oversvømmelsen efter stormen Bodil 
Gav problemer alle steder, bla. grundet kommunens manglende grødskæring og vedligeholdelse 
af digerne. 
Aflejring af sand og dynd skal oprenses, for at åen kan indeholde den maximale mængde vand. 
Grundejerforeningen kontakter kommunen omkring sagen. 
 
Afvandingsgrøften ved Rosenvænget bør renses op i sammenhæng med kontrol af dræntilløbene. 
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Bekæmpelse af Bjørneklo 
Grundejerforeningen er blevet kontaktet af kommunens landskabsarkitekt vedr. bekæmpelsen. Et 
medlem fra Begoniavej har bekæmpet Bjørnekloen på engarealet til glæde for os alle. 
Det er grundejerforeningens pligt at bekæmpe, og ved Bjørnekloens fremspiring kontaktes 
bestyrelsen.   
 
Katte 
Forladte og vilde katte mistrives og er i perioder et problem. Bestyrelsen rådfører sig med dyrlæge 
hvis det kræves. 
 
Engen 
Der er tidligere blevet kvaset og rodfræset for Bævreasp i et afgrænset område. I år blev der 
fræset med løftet materiel, således at lyng og sjældne græsarter beskyttes. 
 
Dræn 
Brovejens nye dræn er etableret. Der er to tilslutninger til det, og grundejeren har beskåret og fået 
rodfræset.  
Hvis ikke dette udføres i en afstand af minimum 6 meter, ødelægges drænene indenfor to 
måneder. 
 
Medlemstilslutning til modtagelse af digital post: 
Der er stor tilslutning til mail-listen for modtagelse af post fra grundejerforeningen. 
 
Diverse: 
Alle bestyrelsesmedlemmer oprettes med billede på hjemmesiden. 
 
Næste møde: 
Aftales snarest. 
 


