Referat
Fra generalforsamlingen lørdag den 12. april 2014 i Grundejerforeningen

Punkt 1:

Velkomst ved formanden Esben Nielsen.

Punkt 2:

Valg af dirigent: Ole Vestergaard blev valgt.

Punkt 3:

Valg af 3 stemmetællere: Anders, Lene, Annette blev valgt.

Punkt 4:

Beretning ved formanden.
Storme har hærget og væltet træer i vores område den 28. okt. og 4. dec.
Tak til de fremmødte, som hjalp med oprydning på veje og stier efter stormene.
Pga. de mange væltede træer og det store oprydningsarbejde efter stormen, kontaktede
bestyrelsen Hede Danmark, for at få dem til at rydde op efter stormen. Der blev i samarbejde
med en konsulent fra HD besluttet at alle træer ved legepladsen skulle fældes og der skal
plantes nye træer og at der skulle foretages en udtynding af træerne i læbæltet ud mod
vandet.
Sidste år blev der holdt jubilæumsfest, en rigtig god fest, hvor Peder Brogård fortalte
historien om Fjordnær. Der blev uddelt kopier på generalforsamlingen. Er der nogen, som
ønsker en kopi, så send en mail til Birgit: be24@turbopost.dk eller kom ind på Beta 1,
så har jeg nogle kopier.
Der har været fællesmøde med de andre grundejerforeninger herude. Der blev foreslået
en” Hjertestarter” i området. Det bliver undersøgt om Tryg Fonden evt. vil sponsorere en.
Der arbejdes fortsat på at få helleanlæg ved Tarmvej mod Skuldbølvej.
Forsikring mod uheld, som evt. måtte opstå, hvis der kommer nogen til skade pga. glatte
veje og stier. Det gav en del debat. Formanden undersøger reglerne. Bestyrelsen beslutter, om grundejerforeningen skal tegne en forsikring.

Grenpladsen er åben hele sommeren. Der fortsættes med at lægge grene i forlængelse
af stakken, som Hede Danmark har lavet. Så bliver det fliset i efteråret sammen med det
andet.
Det er ønskeligt med e-mail adresser fra så mange som muligt. Det er rart når der skal
gives en kollektiv besked, som f.eks. ved stormfaldet i dec.
E-mail adresser mailes til Esben Nielsen senest om 14 dage. Så laver han en revideret
adresse liste, som han sender ud.. Esben’s e-mail er: esben@privat.dk
John fortsætter med at slå græsset på græsarealer.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 5:

Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 6:

Valg af bestyrelse: Valgt blev Annette Hyldegaard Nielsen og Henrik Kirk.
Efter bestyrelsens konstituering blev Annette kasserer og Henrik sekretær.
Suppleant Ingrid Høg blev genvalgt.
Revisor: Peter Grevsen blev valgt.

Punkt 7:

Ekstra arbejdsdag i efteråret: 27. september.

Punkt 8:

Indkomne forslag: der var ingen.

Punkt 9:

Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uændret.

Punkt 10:

Eventuelt: der blev sagt tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og takket for husly hos
Anders og John.

Esben Nielsen

Ole Vestergaard

Henrik Kirk

