
Årsberetning 2017 fra grundejerforening Nørhede Øst  

Så er det et år siden vi sidst var til generalforsamling, og som I kan se er der sket lidt. Mette er fraværene, 

og derfor er det mig næstformand der vil aflægge beretningen. 

 

Siden sidste generalforsamling er vi jo blev 5 i bestyrelsen, og ved først møde vi havde, konstituerede 

bestyrelsen sig sådan at Mette er formand, Kaj næstformand, Poul Otto kasser, Ester sekreter, og Kristian 

som medlem af bestyrelsen. 

 

Trappen for enden af Gråstenborg vejen har vi snakket om mange gange, men nu skulle det hele være på 

plads. Pengene fra kommunen er frigivet og trappen er bestilt, så nu er det kun dem der skal lave trappen vi 

venter på. Så alt i alt, så skulle den være på vej og vi håber den kommer op i år.     

 

Træfældning er også en stor sag. Vi mener i bestyrelsen, at der er ved at være ryddet så godt op i de 

væltede træer, og i de træer der har været mærket for at de skulle fældes. Hermed siger vi også det er slut, 

med at fælde træ på fælles områderne for et stykke tid. Som det ser ud lige nu, kommer der heller ikke 

nogen prof ude fra og fælder træer. Der skal lyde en stor tak, til dem som har været med til at fjerne træer 

fra områderne I har gjort et godt stykke arbejde.  Ser I nogle træer som i synes trænger til at komme væk, 

så henvend Jer til bestyrelsen, så vil vi kigge på det. 

 

Vejene i området ser ud til at være blevet bedre, efter der blev taget noget af kanterne sidste år. Nu er det 

så sidevejene der halter lidt. Som udgangspunkt er det Jer der bor på stikvejene, der skal holde dem, og der 

ligger grusbunker forskelige steder, som I må hente til at reparere vejene med. Det skal så siges vi er 

begyndt at lægge ekstra grus på nogle af sidevejene og det vil vi forsætte med de kommende år, men der er 

ikke økonomi til at vi tager alle på en gang, så derfor tager vi dem vi synes er værst først, og det bliver nok 

kun til tre-fire veje hver år der får ekstra grus, resten er op til de der bor på vejene. I den forbindelse vil vi 

gerne henstille til, at alle grundejer sørger for at deres træer ikke gror ud over vejene, hvis træerne hænger 

for langt ud over vejene, ser vi at bla. Skraldebilerne trækker til den modsatte side, og derved laver de store 

spor ved siden af vejen. Regler for beskæring af træer langs veje er lagt op på hjemmesiden, og ellers kan i 

se dem på kommunens hjemmeside. Der er blevet sat lidt flere hastigheds skilte op, og dem håber vi at I vil 

respekter, der er nogen der kører lidt mere end de 30km/t.  Så har vi nogen der kører rundt på ATV’er her i 

området, vi henviser bare lige til at færdselsreglerne gælder os i sommerhus området. 

 

Så vil vi fra bestyrelsen gerne sige en stor tak, til dem som kører rundt og slår græs på fællesarealerne og 

stierne og generelt hjælper med at holde områderne. Så tak til Søren, Erik, Georg og Kristian. Men I må 

gerne hjælpe dem lidt. De er gode til at fjerne de grene der kommer til at stikke for langt ud på stierne, men 

kunne vi alle ikke hjælpe dem med det, især ved vores egne grunde der støder ud til stier.  



Opslagstavlen prøver vi på at holde opdateret hele tiden, og ellers ville det være en god ide at kigge på 

hjemmesiden, der ligger også mange oplysninger om hvad der sker i området. 

 

Det vi vil arbejde med næste år vil blandt andet være. 

Stikvejene de som er værst skal have grus. 

Sikring af sti ved fjorden, fjorden kommer tættere på stien flere steder. 

 

Til sidst vil jeg bare gøre opmærksom på, at vi stadig ikke har mail adresse på alle. Så hvis de vil modtage 

indkaldelse til generalforsamlingen, skal vi bruge Jeres mail også hvis I har fået ny mail. Kan afleveres til mig 

efter generalforsamlingen.  

 

Næstformand 

Kaj Poulsen 


