
Referat fra bestyrelsesmøde 23/1-2021 

Status på skilte og chikaner: 

Der er sat nye skilte op i kassen ved indkørsel til Vidjeparken. 20 km. skilt, video overvågning og hund i snor. 

Kim har et vindue som kan bruges til ny informationskasse ved postkasser. Skal males på arbejdsdag. 

Han er på sagen og i fuld gang med at lave kassen. Skriver rundt når han er klar. 

Der skal købes 20 km. skilte til de store veje og skiftes ud på hovedvej. Det skal være 2 x lav gavle for tavle ø 

30x70, og 3 skilte. 

Det gamle skilt fra den bøjede pæl, sidder på bagsiden af et andet km. skilt. 

Der er søgt kommunen ang. tilladelse til chikaner, men kommunen har travlt. 

 

Indlånsrente – skal vi skifte bank: 

Vi har betalt renter og det er fordi vi har for mange penge. 

Vi beholder banken og betaler de få renter. 

 

Grøfter og spuling – mulighed for grøfter i rør: 

Det skal være drænrør for at vandet forsvinder. Det kan evt. gøre at vi slipper for mange myg og insekter. 

Grøfterne er også ved at være meget dybe, og de lugter. 

Kurt kontakter entreprenør og høre hvad det vil koste og hvilke muligheder der er. Det skal også undersøges 

hvordan og hvor meget der skal vedligeholdes bagefter. 

 

Inkasso muligheder: 

Rasmus kontakter et firma og undersøger mulighederne. 

 

Status på vejene: 

Carsten har ikke overholdt det med at han selv ville holde øje med vejene. Hovedvejen er nogenlunde holdt, 

men side vejene er slet ikke holdt godt nok. Der er stadig for mange huller. 

Det var rigtig godt da der kom ral på vejen, det gjorde at hullerne blev dækket. Der burde komme ral på alle 

veje. 

Kurt kontakter Carsten, for at se hvor lang tid aftalen løber, og aftaler et møde om evt. genforhandling. 

 

Bål og fyrværkeri: 

Det er forbudt at have bål. Læs mere på dette link: 

 https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Affald/-

/media/F392310062704C1FAACDFDD62A2D0D0E.ashx 

 

Oplever vi folk har bål, kan vi altid tage en stille snak med folk omkring det. 

 

https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Affald/-/media/F392310062704C1FAACDFDD62A2D0D0E.ashx
https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Affald/-/media/F392310062704C1FAACDFDD62A2D0D0E.ashx
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Det er heller ikke særlig smart at skyde fyrværker af, når det er forbudt at have bål. Vi henstiller til at folk ikke 

skyder fyrværkeri af.  Vi betragter fyrværkeri som åben ild. 

 

Træer: 

Nogen har fjernet bark på nogle træer og et er fældet. Det ser ud til at være drengestreger. 

Det er forbudt at fælde eller beskadige vores træer ifølge vores vedtægter: 

§ 24. Stk. 1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af 

fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. Hvis et 

medlem, uanset årsag, ønsker at fælde eller beskære træer, buske og lignede i foreningens fællesarealer, skal 

denne forudgående have accept af bestyrelsen. Såfremt et medlem ikke har fået tilladelsen, er bestyrelsen 

bemyndiget til at pålægge medlemmet et påkrav svarende til de omkostninger foreningen måtte have ved 

genetablering foretaget af professionel 3. part, såsom anlægsgartner eller lignende. Skulle fældningen i 

fællesarealer, såsom strandengen, fører til et bødeforlæg til foreningen, er foreningen ligeledes berettiget til at 

videresende dette til medlemmet der har forvoldt skaden. Bemærk at enhver ændring i strandengen skal 

fortages i samarbejde med relevante myndigheder.  

 

Eventuelt: 

Den 6/3 planlægger vi at fjerne hyben på strandengen. Vi har brug for nogle hænder og flis mand skal bestilles. 

Der skal sendes reminder ud ugen op til. Folk må gerne melde sig til. 

Vi har afsat den 3. april til næste møde, nu ser vi lige hvad corona status er, og om vi skal mødes. 


