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Referat af bestyrelsesmødet den 26. januar 2022 – kl. 14.00 

 

Deltagere:    Torben Stig Hansen, Hans Jørgen Bennedsen 

                       og Kurt Rangstrup 

Fraværende: Lise Lotte Breeden 

 

Referatet fra mødet 03/2021 den 05/07 2021 var underskrevet. 

 

0. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

1. Syv Høje og deres betaling 

Ny kontaktperson til De Syv Høje er jurist Pia Stubman Kristiansen.  

Hun har informeret os om den tinglyste servitut, der fastslår 

omkostningsfordelingen mellem GSR og De Syv Høje er GSR – 52,8% 

og De Syv Høje 48,2%. 

Kassereren har fremsendt den første faktura og beløbet er indgået. 

 

2. Økonomi/regnskab for 2021 og budget for 2022 

Kassereren gennemgik det foreløbige driftsregnskab for 2021. Med 

udgangspunkt i dette samt de nye aftaler blev der udarbejdet et 

oplæg til budgettet for 2022. 

 

3. Status på stien mellem afd. G og H samt afd. A og D. 

Stien er nu færdig og betalt. Midterstykke på stien mellem afd. A 

og D virker meget fugtig. Formanden har henvendt sig til 

Torneløkke, der vil undersøge, hvorfor dette stykke virker vådere. 

 

4. Interesseliste på GSR´ hjemmeside. 

Webmasteren gennemgik listen og foreslog, at man gennemgik 

listen med jævne mellemrum, for at høre om de interesserede 

stadig ville stå på listen.  Det har vist sig at enkelte havde købt 

andet. 
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5. Hastighedsbegrænsninger på Krebsen 

I forbindelse med etableringen af De Syv Høje er der sket en kraftig 

forøgelse af trafikken på Krebsen. Det er konstateret at der køres 

for hurtigt, hvilket er dårligt for miljøet og til fare for den cyklende 

og gående trafik.  

 

Bestyrelsen har derfor såvel mundtlig som skriftligt henvendt sig til 

Svendborg Kommunes afdeling for Trafik og Infrastruktur og 

fremlagt problemerne. Der er kommet følgende respons: 

 

” Kære Kurt 

Tak for din henvendelse. 

Indførelse af anden hastighedsgrænse på en strækning skal have samtykke fra 

politiets kontor for vejsager. 

Vi har igangsat dialog med politiets vejkontor og så snart vi modtager politiets 

holdning til forbud ”30 km/t” på Krebsen vil vi endeligt vurdere for den 

samlede holdning og du vil blive orienteret om udfaldet.” 

 

Så bestyrelsen venter på udfaldet. 

 

6. Evt. Mødet afsluttet kl. 17.00 

 

Referent: Kurt Rangstrup 

 

 

 

--------------------------------- ----------------------------- 

   Torben Stig Hansen  Hans Jørgen Bennedsen 

 

 

 

 

-------------------- 

  Kurt Rangstrup  


