
Referat fra formandsmødet på Møllerens Hus. 

 
7. juni 2008 kl. 09:30 

 
Tilstede var:     Mogens Lindbjerg Blombjerggård Grundejerforening. 

                         Vini Poulsen Blombjergparkens Grundejerforening 

                         Poul Erik Hvid Lindeparkens Grundejerforening 

                         Svend Erik Sahl Røndegård Grundejerforening 

                         Svend Erik Jørgensen Stenhøjparkens Grundejerforening 

                         Orla Jacobsen                                 ” 

                         Gunnar Henriksen Rytterparkens Grundejerforening 

                         Mogens Jørgensen                                  ” 

                         Ove Jensen Følle Strands Grundejerforening 

                         Harry Winter                                  ” 

                         Svend Straarup Følle Toften Grundejerforening 

                         Sigfred Giversen Følle Vig Grundejerforening 

                         Søren Simonsen Grundejerforeningen Strandhøjgaard 

                         Kjeld Christiansen                            ” 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 
                          Som dirigent valgtes Gunnar Henriksen 

                          Som referent valgtes Kjeld Christiansen 

 

2. Godkendelse af referat fra 2007 udarbejdet af Kjeld Christiansen. 
                         Vini spurgte om stien var lavet ved Bellisvej, nej man venter på Syddjurs kommune. 

                         Referatet godkendt  

 

3.  Orientering om brev til syddjurs kommune,angående pris på tømning af toilettank. 
                        Se vedlagt kopi 

                        

                        Poul Erik spurgte om man skal benytte Adamsen, det er ulovligt at benytte andre. 

                        Det er en stor udgift for pensionister, som bor i området hele året. 

                        Svend påpegede at kommunen vil have den samme pris for tømning i hele Syddjurs 

                        kommune. Vi skal benytte Adamsen, det står der i brevet fra kommunen, det koster  

                        ekstra at få tømt tanken samme dag. Gunnar synes ikke, det er så dyrt som andre 

                        steder.                        

 

4. Medlemskab af Sam.           
                      Gunnar påpegede at deres forening ikke vil være medlem af Sam. Vini mente ikke at 

                      Sam er eneste talerør overfor Syddjurs kommune. Sven spurgte? hvad får vi egentlig  

                      for de ejendomsskatter i lægger i kommunekassen. Gunnar mener at vi har et godt  

                      samarbejde med kommunen. Søren påpegede at Sam måske kunne hjælpe til med at 

                      deklarationerne i vores område blev overholdt, og dermed lægge pres på kommunen. 

                      Der er kommet et brev fra Sam, som opfordrer til medlemskab. Poul Erik mener at vi  



                   selv skal få en forhandlingsret overfor kommunen. Mogens var til et møde for år tilbage  

                   på rådhuset i Ebeltoft, hvor Sam argumenterede for medlemskab. Han mener heller ikke  

                   vi skal være medlem. Svend Erik mener vi står stærkere ved at stå sammen evt. i Sam. 

                  Orla mener ikke vi skal være medlem af Sam, vi skal selv tage kontakt til kommunen. 

 

5. Orientering om kloakering. 
              

                   Der har ikke været afholdt møde i kloakudvalget siden 29 november 2007. Svend mener, 

                   at John Madsen ikke kom til mødet, fordi det kun drejede sig om afvandingsproblemer i 

                   vores område. De rådgivende har gode erfaringer fra andre steder, hvor der har  

                   været lavet kloakering, om at afvandingsproblemerne bliver løst ved opgravningen af  

                   vejene. Gunnar mener, at der ad åre vil blive stillet krav om, at Blombjerg bæk skal  

                   rørlægges.  
 

6. Indkomne forslag. 
                   

                  Svend kom fra start med forslag om, at man skulle indbetale 5 kr. for hvert medlem til en  

                  fælles kasse, som skulle bestyres af dem der har formandskabet. Vini var også med på  

                  ideen om 5 kr. pr. medlem Poul  Erik kom med forslag om vedtægter for formandsmødet. 

                  Orla mener, at man i disse forslag kan tage hensyn til, at man på sigt kan lave samme- 

                  lægninger af foreninger.Mogens Jørgensen og Poul Erik Hvid lavet et lille udvalg, som           

                  skal  komme med forslag til vedtægter på næste års formandsmøde. 

 

7. Eventuelt. 
               
                 Svend Erik Sahl kom med forslag om at lave bump på vejene, men det kræve iflg. Gunnar  

                 at der opsættes vejbelysning og skilte ved hvert bump, og skraldemændene er heller ikke  

                 begejstret for sådanne bump. Med hensyn til hastighedsbegrænsning på vejene, er det  

                 kun noget, som politiet kan give tilladelse til. NRGI vil gerne lægge fiberkabler ned til  

                 internet og TV , men der var ikke nogen tilslutning til dette, da man nu kan bruge mobil- 

                 nettet til internetforbindelse.        
 

                                                   
                 

     
                               

                  Hjemmesiden www.foellestrand.dk kan benyttes. 

            

                        

                  Referat:  Kjeld  Christiansen  Grf.   Strandhøjgaard              

                       

 


