I forbindelse med omstående afholdtes der ordinær generalforsamling i
Gershøj Grundejerforening.
1. Finn Møller valgtes som ordstyrer og konstaterede at mødet var lovligt
Indkaldt.
2. Til formandens årsberetning var der følgende kommentarer:
- Knud Johansen: Er man færdig med at nedlægge drænrør?
For der står vand på min grund.
J.B.: Det skyldes at drænrøret er fyldt med grene og blade.
Det er ejerens opgave at ordne det. Vi er opmærksomme på det og
Entreprenøren isætter en rist for at undgå denne tilstopning.
- John Andersen spørger om årsagen til drænrørssammenbrudet.
J.B.: Det er formentlig sket under bebyggelse af grundene.
Vi har fundet de oprindelige dræn fra fjorden og opad, men kun ca. 30 meter.
Resten er væk. Gamle tegninger over drænet viser at de har været der.
- Henrik Skov: Ang. træbeskæring: Ring til Nesa. De kommer gerne. Det
- koster typisk 2000 kr.
- Maiken: Bliver rabatterne genetableret efter gravearbejdet?
J.B.: Ja og der bliver sået græs.
- S. Bahn: Synes ikke at faskinerne fungerer efter hensigten. Han mener der var for
meget vand ved nedgravningen.
J.B.: Vi stoler på entreprenøren. Det fungerer som det skal.
- Jens: Var ikke meget for at vi åbner lågen for nedkørsel af grenaffald til Sct. Hansbål.
J.B.: Der er KUN åbent for medlemmer.
- Kirsten Andersen: Vi kan ikke lege politi. Hold selv øje med at reglerne bliver overholdt.
3. Der var ingen kommentarer til pkt. 3.
4. Bemærk at kontingentet er forhøjet med 100 kr. for det nye år.
- P. Christiansen: Er alle udgifter vedr. dræn nu bogført?
J.N.: Nej, men det bliver den. Samlet pris er 150.000 kr. og bliver betalt af reserverne.
Broarbejdets udgift indeholder fortæring for medhjælpere, reservedele til broen o.s.v.
Herunder maling af bænke ved området.
5. De bestyrelsesmedlemmer der var på valg, blev alle genvalgt.
6. Suppleanter blev genvalgt.
7. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.
8. Der var kommet et forslag fra J.P.Andersen: Nøgle til bom.
J.B.: Den eksisterende nøgle er en systemnøgle. Der findes ca. 100 af dem, men ingen ved
hvem, der har dem. Koden til dette system er for længst glemt og der kan derfor ikke købes
nye nøgler. I stedet kan vi opsætte en ny lås og udlevere relevante nøgler
til medlemmer mod et depositum.
Forslaget blev vedtaget.
Endvidere spørger J.P.A. om postskuret: Der bliver omdelt en del privat, reklamer og
nyheder fra Bylauget f.eks. Der kan ikke afleveres post o.l. hvis skuret er låst.
Postskuret kan ikke nedlægges ifølge postloven.
Der er ingen lås på skuret og det kommer der heller ikke. Desuden er der opsat tavler til

Diverse lokale meddelelser.
Med hensyn til at låse skuret nytårsaften? Ja, det er du da velkommen til.
Under eventuelt:
Lewinski: Folk plages af de unge fartbøller. Hvad kan man gøre ved det?
J.B.: Man kan ringe til landbetjenten. Det er bedst hvis man ved hvem det drejer sig om.
Chikaner på vejen kan ikke laves, da kommunen, som har det overordnede opsyn med
vores veje, ikke er begejstredefor vejchikaner.
De ville heller ikke godtage et forslag om at rykke byskiltet længere ud mod Sæby.
Det må være op til forældrene til de pågældende unge, at få dem til at køre fornuftigt.
Der var flere gode forslag og muntre bemærkninger hertil, som vi gemmer til en anden
gang.
Bjarne Jensen: Selv om I ikke kan lege politi, kan I så ikke gøre noget ved dem. Der ikke
Overholder ordensreglerne?
J.B.: Du/vi kan bede kommunen om at tage affære i særlige tilfælde.
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