
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13.09.17 

Deltagere: Per T. Jepsen (formand), Marie Bjerrum, Bent Frederiksen, Inga Hald og Claus Madsen 

Referent: Claus Madsen 

 

1:  Skiltning for at begrænse trafik på Skarrevvej (langs stranden) diskuteret i bestyrelsen, efter 

    henvendelse  fra  grundejer. 

    Bestyrelsen undersøger sagen i teknisk forvaltning for at få helt klarhed over reglerne ved private  

    fællesveje i  et  sommerhusområde. 

    Umiddelbart er bestyrelsen ikke interesseret i for mange restriktioner men vi vil dog gerne opfordre til at  

    man ikke kører unødvendigt i området.  Private fællesveje giver i princippet kun grundejeren ret til 

    kørsel til ens eget  grundstykke.  Hvis det viser sig at trafikken er stigende og unødvendig vil vi tage sagen  

   op igen. 

 

2: De sidste planlagte arbejder med regnvandsbrønde og ledning på nederste stikvej igangsættes snarrest. 

    Arbejdet forventes at blive udfør primo oktober.  

   Vejstrækningen forbi nr 99 (fra 98 til 119) får påfyldt et nødvendigt læs grus så vejen kan afrettes 

   med fald ind mod nr 99. Dette sker samtidig med ovenstående arbejde. 

  

3: Stien over engen. 

     Den fugtige sommer har medført, at skræpper og andet har gjort stien for smal. Der indhentes tilbud på 

     klipning inden vinter.   

 

4: Minimering af vedligeholdelsesudgifterne m.h.t. diverse klipninger og grøfteoprensninger. 

     Da dette efterhånden og med den våde sommer er en betydelig post på budgettet, foreslår bestyrelsen,    

     at grøften fra Skovskifte 51 hen til stien over engen dels rørlægges / drænes og tildækkes. Dette vil  

     fremadrettet  spare udgifter til oprensning og vedligehold. 

     Der skal etableres nogle brønde og evt. drænledninger til grøften skal tilkobles den nye ledning. 

     Der indhentes tilbud på dette projekt også.  

 

 



5: Sommerhusforeningen har behandlet ønsket om et slæbested på østsiden af ”revet”  i form af en  

    kørefast rampe til isætning og optagning af joller og mindre både. Tanken er, at rampen 

    etableres ud for indkørslen til den store bro. De har et ønske om  ”dag-parkering af bil/trailere” på  

    arealet vest for ”Marie’s gård og øst for det blå sommerhus på nordsiden af Skarrevvej. 

   Overvejelserne til denne ide bygger på flere forhold: 

   Altid læ her, når vinden er i vest  

   Ønske om mindre trailertrafik og parkering på ”badestranden” mod vest, samt større sikkerhed på dage 

  

   med mange badende på stranden mod vest. 

 

Vi bakker op om denne ide. Dog med holdningen til, at ingen trailere må henstilles noget sted på strand- 

siden af Skarrevvej samt, at biler / trailere kun må korttids parkeres. ”sol op / sol ned”. 

 

Saldo: 73.508,- 


