
Referat fra mødet mellem Hans & Louise Elverdam og besty-
relsen i GF Gyvelbugten 
Afholdt den 04. maj 2014 kl. 10.30, Gyvelbugten 17-19. 

 
 

Deltagere: 
Hans Elverdam 

Louise Elverdam 

Bjarne Olsen, Gyvelbugten 

René Sørensen, Gyvelbugten 

Janne Albertsen, Gyvelbugten 

Steen Storland (referent), Gyvelbugten 

 
Formål: Reetablering af området på søværts side af strandbyggelinjen, gy-
velbugten 17-19. 
 

 

Beslutningsreferat: 
 

1. Området på den søværts side af strandbeskyttelseslinjen reetableres på ejerne af 
Gyvelbugten 17-19’s regning. 

 
2. Senest 21/5-2018 sender ejerne af Gyvelbugten 17-19 en tidsplan for reetablering. 

 
3. Man kan godt starte arbejdet uden Kystdirektoratets godkendelse, men når arbejdet 

er færdigt og godkendt af bestyrelsen for GF Gyvelbugten, sendes Grundejerfor-
eningen besked til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen med besked om, at Grund-
ejerforeningen trækker anmeldelsen tilbage. Herefter lukker Kystdirektoratet og Na-
turstyrelsen sagen, hvis de kan godkende reetableringen. 

 
4. Sagen er også meldt til politiet, men ingen af parterne er interesseret i, at sagen 

eskaleres, så hvis politiet henvender sig, vil bestyrelsen sige at der ikke pt. skal gø-
res mere ved sagen, og når området er genetableret (godkendt af bestyrelsen), vil 
sagen blive lukket fra bestyrelsens side. 

 
5. Bestyrelsen vil løbende føre tilsyn med, at arbejdet bliver lavet. 

 
6. Bestyrelsen nævnte (men det må eksperter vurdere), at man skal etablere toppene 

på et højere niveau, da de i løbet af en tid synker lidt. Endvidere bør eventuelt til-
købt grus og sand lægges i bunden, således at det oprindelige jord og tørv placeres 
øverst (tørvene gerne i adskilte klumper). Der må ikke tilkøbes muld, da det dels til-
fører fremmede plantearter dels sætter sig mere. Bestyrelsen anbefalede at ejerne 
af Gyvelbugten 17-19 tog kontakt til Niels Jensen, der har lavet meget af rosenbe-
kæmpelsen i Stenlejerne med henblik på at få Niels Jensens bistand til genopret-
ningen. Niels Jensen kan vurdere, hvor meget ekstra grus, der skal tilføres. (Efter-
følgende: Grundejerne har taget kontakt til Niels Jensen og forventer at Niels står 
for genopretningen) 
 

7. Oplysningerne, der ligger på hjemmesiden, anonymiseres, så privatadresser og te-
lefonnumre ikke kan ses på hjemmesiden. (Er rettet). 
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8. Når reetableringen af området er godkendt af bestyrelsen, fjernes korrespondance 
fra hjemmesiden og der skrives i stedet et resume af sagen. 
 

9. Bestyrelsen nævnte, at hvis man foretager naturvedligehold i henhold til Grundejer-
foreningen naturplan (typisk fjernelse af rynket rose, pile, birk), så skal det afklip-
pede materiale fjernes, da der ellers tilføres næring til jorden. 
 

10. Bestyrelsen nævnte, at det er en god ide at læse de lokale deklarationer f.eks. om 
indkørslens bredde, afstande til naboer/vejmidte mv. 


