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Referat 
Fra generalforsamlingen den 23. april 2016 i Delta 6 hvor der i alt var 16 fremmødte.  

Fjordnær 
Punkt 1: Velkomst v/formanden  
Formand Henrik Kirk bød velkommen.  
 
Punkt 2: Valg af dirigent  
Ole Vestergaard blev valgt til dirigent.   
 
Punkt 3: Valg af 3 stemmetællere 
Egon, Alex og Niels. 
 
Punkt 4: Bestyrelsens beretning ved formand 
Vi har ændring af § 4 på dagsorden som ikke blev vedtaget på vores ekstra ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen håber at ændring bliver vedtaget denne gang.  

Som tidligere kommunikeret er vores grenplads nedlagt. Vi fik tilbudt at benytte grenpladsen i Skokvarteret 
men denne er nu også nedlagt. Det betyder, at alle fremadrettet skal benytte affald og genbrugsplads i 
Bork. 

 
 
Vores fælles grusvej og især Alfa vejen trænger til at blive udbedret da den med tiden er blevet for flad på 
midten. Henrik har indhentet tilbud fra en lokal entreprenør. Prisen ligger mellem 8.000 – 10.000 kr.  

Fremadrettet vil der de næste par år blive plantet nye træer i forbindelse med vores arbejdsdage.  

Bestyrelsen havde en ide om, at nedlægge boldbanen mod øst og lade græsset gro da de mente området 
ikke blev brugt. Flere af de fremmødte kunne dog oplyse, at området faktisk blev brugt til blandt andet 
dragehejsning. Dette tog bestyrelsen til efterretning og det blev aftalt, at bibeholde området som det er i 
dag.   



Side 2 af 3 
 

Græsset i området inkl. området ned langs grusvejen over mod Skokvarteret slås fortsat af John. 

Anette Nielsen deltog på et fællesmøde med alle Grundejerforeningerne og kunne informere om følgende: 

• Falck opfordrer alle husejere til at etablerer synlig husnummerering  
• Etablering af Hjertestarter i området 
• Etablering af toiletbygning på p-plads 
• Badevandsmålinger er foretaget og vi afventer nu svar fra miljøstyrelsen 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.  

Punkt 5: Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren 
Regnskab blev godkendt. Kopi er vedlagt.  

Punkt 6: Valgt af bestyrelse 
Bestyrelsesmedlem, John Spaulding ønskede ikke at genopstille.  
 
Følgende personer blev valgt:  

Kasserer, Anette H. Nielsen blev genvalgt. 

Bjarke Bentsen fra Alfa 9 blev valgt. 

Suppleant Ingrid Høg blev genvalgt. 

Revisor Peter Grevsen blev genvalgt. 

Punkt 7: Ekstra arbejdsdag 
Næste arbejdsdag forventes at være den 1. oktober 2016. 
 
Punkt 8: Afstemning om vedtægtsændring af § 4 
Enstemmigt vedtaget. Kopi af vedtægterne er vedlagt. 
 
Punkt 9: Indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
Punkt 10: Fastsættelse af kontingent 
Kontingentstigning på kr. 200,00 blev vedtaget.  
 
Punkt 11: Eventuelt 
Leje af flisemaskine, stiområdet på østsiden og honorering for at hjælpe på arbejdsdagen blev drøftet. 
Etablering af en basket boldbane som vi tidligere har haft på boldbanen mod vest blev ligeledes drøftet.  

Esbjerg, den 18. juli 2016.  
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Den nye bestyrelse består af: 

Formand  Henrik Kirk  tlf. 24234044 mail: hlkirk@hotmail.com 

Kasserer Anette Nielsen tlf. 50539094 mail: ahyldegaard@gmail.com 

Sekretær Anja Lund  tlf. 51618952 mail: alun@ramboll.com 

Medlem Bjarke Bentsen tlf. 29867767 mail: bentsen.kb@gmail.com 
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