
Referat af bestyrelsesmøde fredag, den 16. okt. hos Lene, Harevænget 11 

Tilstede:  Kenneth, Arne, Annalise, Lene, Lone (online). Afbud fra Morten (dog med på telefon). 

 

 1. Godkendelse af referat fra 19. juli 2020 : Pkt. om trafik på Lille Engholms vej genoptages (se pkt. 5).   

vedr. pkt. om Hjortespringet 23,slettes ordene " i stedet" , som står i næste pkt. om stier. 

2.  Økonomien er god, men vi forventer at bruge flere penge på vejene og til oprensning af grøfter.            

Der er desværre stadig nogle kontingentrestancer. Lene og Kenneth vil  snarest rykke  2  grundejere. 

3.  Adressekartoteket v. Lone: Tilrettet. Husk at sende rettelserne til hende (mail & mobilnummer osv..)  

4.Hjertestarteren på Harevænget 4:  Den er nu opsat og kontrolleret. Der vil blive en serviceudgift på ca 

300 kr /år, som Grundejerforeningen fremover vil betale. Der er behov for et skilt som henviser til hjerte-

starteren. Lone vil undersøge, om det er muligt at påsætte et officielt skilt på vores eget vejviserskilt i træ.  

5.  Indkommet forslag til den aflyste generalforsamling:  Dette er vedr. Engholmsvej og med deltagelse af 

forslagsstiller Orla Korslund, der mener vi skal holde fast ved en tidligere beslutning om ingen brug af skilte, 

som blev vedtaget på et vejmøde med mange grundejere fra Engholmsvej. Bestyrelsen opfordres til at 

arbejde videre med at forbedre de fysiske forhold og fremskaffe en anden løsning. 

6. Vejenes tilstand med deltagelse af vejmand Morten pr. mobil:  På Hjortespringet nummer 15-23 og på 

vendeplads lægges "større" sten i sporene, således at midterrabatten bevares. Morten tager aktion derpå. 

7. Grøfteplan og fældning af træer i og ved grøfterne: Arne og Kenneth tager aktion på dette. 

8.  Købmandsprojektet i Voerså:  Hele projektet er forsinket pga. Covid-19.         

Sommerhusudlejningsfirmaet   Sol og Strand  vil nu leje sig ind i hovedbygningen.                                             

Hvis en grundejer lejer sommerhuset ud gennem dem, vil firmaet give 10.000 kr til projektet. 

9.  Eventuelt:  

Østkystens Gulds stigruppe har i samarbejde med Frederikshavn kommune lavet 3 vandreruter på ca 7 km 

og den ene går omkring Stensnæs. Disse kan findes på deres hjemmeside. Der vil også blive opsat standere, 

hvorpå man kan søge oplysninger via sin mobil.  

Birkedal - skiltet af træ og vejskiltet er stjålet indenfor de sidste 3 uger. Dette er sket flere steder i 

kommunen. Vejskiltet ordner kommunen og træskiltet har John Hejslet, Hjortespringet 13, lovet at få 

fremstillet snarest. 

 

Referat v. Lene / Arne 


