
Grundejerforeningen MARIELYST STRAND 
den 13.november 2013 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
Tid: lørdag den 9. november 2013, kl. 10.00 
Sted: Hos Hans-Henrik, Krondyrstien 40 
 
Deltagere: Allan Greve, Erik Christiansen, Jette Petersen, John Eggers, Frank Strømsted, Hans-Henrik Madsen 
Fraværende: Henning Sørensen 
 
Pkt. Emne Konklusion 
1 Godkendelse af seneste referat Godkendt 

2 Meddelelser fra formanden 
a) Beskæring i området 
b) Vejene 
c) Diverse medlemsskaber 

 
 

a) Formanden orienterede om status på beskæring. 
b) Vejene drøftet og belægningen blev godkendt. 
c) Fritidshusejere – Erik har undersøgt tilbud – forsikring 

mv. det undersøges yderligere for at se om vi kan have 
gavn af at melde os ind i foreningen. Øvrige 
medlemskaber har ingen interesse. – DOG vil der blive 
lagt en link på hjemmesiden som henviser til 
Turistforeningens hjemmeside (Frank) 

3 Meddelelser fra kassereren: 
a) Gennemgang af driftsregnskab 

og status 

a) Kasserer gennemgik driftsregnskab for perioden 1.1-
7.11.2013, ingen bemærkninger til driftsregnskabet, dog 
er TV-modtagelse steget mere end budgettet. 

4 Meddelelser fra næstformanden, 
herunder TV 

a) Tilbud på ny tv-udbyder 
b) Samarbejde med Gnaverhaven 

- status 
 

a) Dansk Kabel TV holdt møde med Allan den 8.11.2013, 
vil ikke komme med tilbud når YouSee er i gang. Kan 
tilbyde trådløst WiFi – pris 300-400.000 kr. 
YouSee mangler pris på fibernet før de kan komme med 
tilbud – dette punkt klares via mail. 
Vores koaks-kobbernet ser perfekt ud – så Dansk Kabel 
TV – mener vi kan komme på uden de store 
omkostninger. 
SEAS-NVE – har givet et godt tilbud – grundpakken til 
ca. 100 kr. pr. mdr. prisen for grundejerforeningen bliver 
89 kr. pr. mdr. pr. medlem.     

            Prisen i dag ca. 620 kr. + drift 162 kr. = 780 kr. Hos 
SEAS-NVE ca. 1.100 kr. "Der er ingen tilslutningsafgift i dette 
tilbud. Risiko , drift og vedligeholdelse hidrører under 
udbyderen. Bestyrelsen arbejder videre med "det med småt"." 
  
 

Det blev besluttet at vi arbejder videre med dette tilbud 
og kommer med indstilling til generalforsamlingen i 
marts 2014. Inden endelig beslutning skal vi også have 
tilbud fra YouSee. Frank og Allan arbejder videre med 
den udbyder vi vælger, der kan forhåbentlig træffes 
beslutning på mødet i januar. 
Vores problem er antennemodtagelsen – hvorfor 
pixilering vil fortsætte indtil vores anlæg kommer op i 
en højere frekvens. 



Det blev besluttet at fælde 3 birketræer i skel ind til 
Gnaverhaven omkring vores TV-container. (Erik) 
 

b) Gnaverhaven er ikke interesseret i samarbejde med  
c) Næstformanden foreslog et punkt på hjemmesiden hvor 

alle dokumenter kan lægges – dette skal være med 
personlig kode så kun bestyrelsen kan læse dem. 

  Meddelelser fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

a) Græsslåning 
b) Klipning af stier m.m 
c) Drøftelse af 

Landvindingslagets 
henvendelse vedr. 
rådighedsbælte (kørevej) 
langs Nordkanalen (John 
Eggers) 
 

 
 
 
 
 

a) Græsslåning er gjort flot og til alles tilfredshed. 
b) Dådyrstien 30, væltet træ – grundejer skal selv rydde op 

– grundejer må gerne fjerne grantræer og det væltede 
træ HH svarer med cc til Henning. 
Erik har beskåret langs stier mm. Beskæring af tjørn er 
foretaget samt fældning af træer omkring transformer er 
også foretaget. 
 

c) Udvidelse af Nordkanalen er i fuld gang. 
Tinglysning af rådighedsbælte, hvilket vi har overholdt, 
HH svarer Landvindingslaget. (er foretaget) 

 
 
 
 
 

6 Eventuelt 
 
 

Det blev foreslået at ændre foreningens navn til 
”Grundejerforeningen Dyrehaven, Marielyst” – dette drøftes på 
næste møde. 
 
Erik sender mail når birketræer ved TV-container er fældet – så 
vi kan kontrollere TV-modtagelsen. 

    Referent: Hans-Henrik Madsen 
 
 
 
 
 
-------------------------------     -------------------------------     --------------------------------- 
Frank Strømsted                    Allan Greve                           Erik Christiansen 
 
 
 
 
 
-------------------------------    --------------------------------    ------------------------------- 
John Eggers                          Jette Petersen                        Hans-Henrik Madsen 
 
 
 
 


