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Til stede var:
Gert Juhl-Laugesen
Carl E. Jensen
Flemming Hansen
Ernst Leuring
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GRF Kragemosegaarden
GRF Hedebo
GRF Ebbeløkke Strand
GRF Solåsen

formand

Vi mødtes ved pumpestation på Kragemosevej.
1. Pumpestation og Udløb ved stranden.
Dækslet blev taget af og det ses, at vandstanden er i orden.
Gert oplyste, at der var indsat nye niveaufølere i brønden. De gamle blev ikke udskiftet, da de nye pumper
blev opsat.
Der er ligeledes monteret alarmsystem i el-skabet, så der gives meddelelse til Gerts mobiltelefon ved
problemer.
Der er også påsat udløbsriste på rør ved stranden, så der ikke kan komme tang og sten ind i røret - hvilket
skete ved de store storme i 2013.
2. Hermelinstien
Drænet i Hermelinstien -strækning G1a-G1-G2 som er hovedledning fra Hedebo.
Der er foretaget ekstra rodskæring på strækningen i 2014, som aftalt.
Dæksel af tungt beton på brønd G1a. dette dæksel er ikke pt udskiftet.
3. Hedebo Grf.
Dæksel på brønd G3 Strandløgvej blev taget af og det ses at vandstanden er lig bundløb i udgangsrør mod
Hermelinstien. Altså OK.
Carl oplyste, at der var foretaget drænspuling på alle sidedræn og oprensning af sand mv i hovedbrønde i
august 2013 - næste gang blive 2016.
Ligeledes er brønddæksler hævet og forhøjerringe der var knækket blevet udskiftet i sommeren 2013.
Dæksel på G7 Frøstjernevej trænger også til at blive forhøjet - ligger under vejbelægning.
4. Generelt
Der var enighed om, at drænsystemet har fungeret siden 2013 - og vi kigger alle i diverse brønde for at se
dette - jævnligt.
Gert oplyste, at hoved dræn vil blive spulet og renset i 2014.
Kontingent for 2015 - er kr 70.000 for året 2015, som opkræves i januar 2015.
Fordelt sådan:
Kragemosen 34,7%
kr. 24.290
Solåsen
12,6%
kr. 8.820
Ebbeløkke Strand 37,4%
kr. 26.180
Hedebo
15,3%
kr. 10.170
Regnskab for 2013 viser indtægt kr. 100.075 - udgift kr. 23.553 - beholdning 31.12.2013 kr 170.237
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