
Referat fra bestyrelsesmødet den 18. oktober 2017   
 
Tid og sted: 18/10 17 hos Nethe J. 
Til stede: Lene G., Svend P., Nethe J., John H. og Arne N. 
Afbud fra Lene M. 
  
1. Bestyrelsesmedlem Viggo Lemming, Hjortespringet 17 er pludselig afgået ved døden. 

John H. indtræder i bestyrelsen.  
 
2. Referatet fra mødet i august 2017 er godkendt. (Ingen kommentarer.) 
 
3. Det opleves som om, de nye kabler har et lidt lavere støjniveau end de gamle. 
 

John H. kontakter Frederikshavn Forsyning ang. elskabene på Hjorte-springet og 
Lyngager, idet skabene står et stykke ude på vejene og kan være til gene for brede og 
lange køretøjer. 

 

    Uheld og skader i forbindelse med udskiftningen af luftledningerne: El 
    skabet ved Hjortespringet, grøften på venstre side af Hjortespringet 
    efter højresvinget, vejen ved Hjortespringet  
 
4. Bredbånd 

Vi arbejder hen imod at etablere en samordning med nabogrundejerforeningerne med 
henblik på en samlet og direkte kontakt til en bredbåndsudbyder. 

 
5. Nye vejskilte ved ”Lille Engholmsvej”, så gennemkørende biler ledes ad Birkedalsvej. 
 

Omkr. vejvedligeholdelse: Svend P. og John H. kontakter Bøge mhb. på en vinterløsning. 
 
6. John H. og Svend P. sørger for et ”velkomstskilt” ved indkørslen til Birkedalsområdet. 
 
7. Overfladevand 

Bestyrelsen har holdt møde med Vand- og miljøafd. i Frederikshavn Kommune for at få 
overblik over, hvad der i kommuneregi ligger om grøfterne. Det er ikke ret meget. 
Bestyrelsen arbejder på at få et samlet overblik over eksisterende brugbare og tilgroede 
grøfter.  
Alle der har viden om grøfter, eller ideer til afledning af overfladevand må gerne 
henvende sig til bestyrelsen (aren@skivekommune.dk)   

 
 
 
 
8. Holdepladsen ved stranden 

Svend P. og Nethe J. har fjernet affald fra holdepladsen. Det er naturligvis ikke tilladt at 
køre affald til stranden. Have- og byggeaffald henvises til genbrugspladserne i Voerså 
eller Sæby. 

 



9. Nethe J. har ajourført medlemslisten; der mangler dog endnu oplysninger fra få 
medlemmer Husk at give Nethe J. besked ved ændringer af mobil nummer eller mail 
adresse 

 
10. Etablering af en mindre vendeplads for enden af Hjortespringet  

blev drøftet. 
 
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.  

 
      Referent: Arne N. 
 


