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1 Grundejerforeningen Solbærvej - Aalbæk 

 
Referat generalforsamlingen 30.05.2009 
 
Sted:  Solbærvej 29 
Referent:   Bo Refer 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Per blev valgt. 
 
2. Formandens beretning. 
 
Velkommen Velkommen til Inge og Knud Tranholm i nr. 24 

 
Sammenhold Først vil jeg gerne takke beboerne på Solbærvej for det sammenhold 

vi har, det gør det til en fornøjelse at være formand for sådan en 
forening. 
 

Vejen Vejen er holdt ved lige 
- Bump er reetableret 
- Pæle med refleks er sat op 
- De bliver etableret nyt bump ved nr. 29 

 
Til salg skilte Skiltene er flyttet fra vejen til flaskecontaineren 

- Skilte ved vejen signalerer ikke nogt positivt og tiltrækker i 
værste fald ubudne gæster 
 

Støjbælte mod 
hovedvejen 

Vi har fået lavet en plan for udtynding og nybeplantning (udarbejdet 
af Frederikshavn kommunes parkforvaltning). På den måde sikrer vi 
at bæltet fortsat beskytter optimalt mod støj for hovedvejen. 
Dette betyder også at skellet mod de enkelte parceller bliver 
markeret, og udenfor skel må de enkelte ejere ikke uden aftale 
med bestyrelsen ændre i beplantningen. 
 

Bro over bækken Broen over bækken ved stranden er i for dårlig stand, den er 
repareret en gang, men kan ikke holde en sæson mere. 

- Da der ikke er nogen der efter sidste generalforsamling har 
tilbudt sin hjælp, og bestyrelsen endvidere har vurderet 
opgaven for stor til at vi selv kan ’bøvle’ med det, har vi fået 
tilbud på en nye bro til kr. 14.500 + moms. Broen bestilles 
efter generalforsamlingen og vil blive udskiftet i løbet af 
sommeren. 
 

Flisning 23.05.2009 Der blev 23.05.2009 gennemført flisning alt på de enkelte grunde og 
på fællesarealerne. 

- Stor tak til alle som hjalp med det – det var dejligt vi var så 
mange 
 

Hjemmesiden Er nu etableret og målet er at den skal være fuld af liv 
- Forslag til indhold modtages gerne på info@solbrvej.dk 

 
Naturtur I formiddag prøvende vi for første gang at arrangere en 

naturvandring 
- Det var en stor succes, rigtig mange mødte op 
- Måske vi kan finde et nyt emne til næste år 

 
Tak En stor tak til Ivan og Charlotte, som igen i år har tilbudt at lægge 
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terrasse til vejfesten i aften. 
Også en tak til Inge og Knud som har sponseret øl/vand til 
generalforsamlingen (de var forhindret i at deltage i flisningen, men 
havde en masse) 

 
Kommentarer til beretningen: 
 

• Ros til Benny for en flot hjemmeside. 
 

• Det anbefales bestyrelsen, at der rettes henvendelse til vejforeningen på Vølvensvej, 
for at spørge om tilskud til ny bro. Beboerne herfra vil jo også få glæde af en ny bro. 

 
• Paul spørger om anlæg af en støjvold / jordvold ikke stadig har grundejerforeningens 

interesse? Paul mener at omkostningen hertil vil være km-penge for tilkørsel af jord, 
idet Kommunen sandsynligvis har overskudsjord til rådighed. Peter har spurgt 
Kommunen til råds, og de anbefaler beplantning i stedet for jordvold. Der hersker tvivl 
om virkningen af en støjvold. Paul mener ikke at man skal frygte nedfald af støj på 
indersiden af volden. Det aftales at Paul skal indhente erfaringer fra støjvolde i Århus 
området, så spørgsmålet om nedfald kan afklares endeligt. 

 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008. 
 
Marianne gør opmærksom på, at posten kontingent er mindre end sidste år, og det skyldes 
restance fra flere grundejere. Der opfordres til, at man betaler kontingent til tiden. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. Vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
Ingen forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
På valg er Ole Nielsen og Bennu Kristensen. Begge genvalgt. 
 
7. Valg af suppleanter. 
 
På valg er Paul Riis og Charlotte Kirskov. Begge genvalgt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
På valg er Ivan Kirskov og Kim Petersen. Begge genvalgt. 
 
9. Eventuelt. 
 
Flere af medlemmerne gør opmærksom på, at arbejdsdagen ligger tæt på 
generalforsamlingen. Det tages til efterretning.  
 
Der overrækkes en gave til Ivan og Cahrlotte som tak for at de vil lægge terrasse til vejfesten. 


