
Grundejerforeningen Solbærvej – Aalbæk 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Solbærvej, Aalbæk, lørdag den 

18. maj 2013 kl. 15.00 

 
Dagsorden : 

 

1. Valg af dirigent. Steen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning : 

 

 Bo Refer bød velkommen. 

 Bestyrelsen er blevet konstitueret. 

 Svenne Bech i hus nr. 2 er død. 

 

Udtynding : 

 Er gennemført af Holmen Anlæg og nyt beplantning er udført. 

   I efteråret vil der muligvis blive fældet enkelte træer ud mod vejen i 

den nordlige ende.     

 Der skal ikke fældes noget i arealet, ud mod vejen næste år. 

 Bestyrelsen vil opfordre til, at det er dem som afgør, hvad der skal fældes i 

fælles arealerne. Beplantningen langs bækken trænger til beskæring. Der er                     

forespørgelse  på, om ikke vi kan få nogle professionelle 

folk til at kigge på arealet ned mod havet. Det vil blive overvejet.   

 

Støjvold : 

 Bestyrelsen undersøger ved kommunen, om det er muligt at lave en  

    vold, ud mod hovedvejen. Der skal tages højde for fredningsbestemmelserne.  

    Ved nogle kommuner, kan der afhentes gratis jord. 

 

Vejen: 

 Vejen er vedligeholdt med et nyt lag knust asfalt. 

 

Flisning : 

 Flisning blev gennemført i foråret – tak for den store opbakning. 

 

Bækken : 

 Bækken er blevet renset op ved udmundingen. Ansvaret ligger ved kommunen.  

 Der er også blevet renset op i andre vandløb pga. Farm Fun. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 : 

 

 Regnskab udleveret og gennemgået af Benny 

 Regnskabet blev godkendt. 

 



4. Fastsættelse af kontingent : 

 

 Kontingent i 2013 foreslås uændret 600 kr. + 900 kr. 

 Holdes der pause i beskæringen, opkræves der ikke ekstra kontingent. 

 Godkendt. 

 

5. Indkomne forslag : 

 

 Indkøb og opsætning af hjertestarter. 

 Kl.09.00 fremvisning og kursus vedrørende hjertestarter. 

 Tilskud fra Tryg fonden er afvist. 

 Pris ca. 18.000 kr. Vi har fået et godt tilbud af  Palle (kollega til Ole ) pris 10.000 kr. 

Det anbefales, at hjertestarteren opsættes i et skab. Den skal tilsluttes strøm. 

Vi skal påregne en omkostning på ca. 2.000 kr. hver 5 år til nyt batteri og nye 

klæbepuder. 

 Nogle mente, at det ville give en falsk tryghed med en hjertestarter. 

 Marianne kunne berette, at alle hjemmepleje biler har fået installeret hjerterstarter.  

Dette er startet op i januar måned. Aftalen er indgået med Frederikshavn kommune. 

Marianne fremsender pressemeddelelse til bestyrelsen.  

 Ud fra disse oplysninger blev der foretaget afstemning med resultatet 7 – 7, hvorved 

forslaget bortfaldt. Bestyrelsen fik dog mulighed for at undersøge sagen vedrørende 

hjemmepleje bilerne. Såfremt nye oplysninger kommer på banen, vil der blive 

udsendt en mail hvor på ny afstemning skal fortages. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter : 

 

 Genvalg til Ole Nielsen og Benny Kristensen ( Bestyrelsesmedlemmer ) 

 Genvalg til Freddy Lauridsen og Poul Riis ( Suppleanter ) 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant : 

 

  Genvalg til Freddy Lauridsen og Marianne Jørgensen 

 

8. Eventuelt : 

 

 Der blev stillet spørgsmål vedrørende jernbroen mellem Solbærvej og Vølvensvej.  

Bo Refer er i dialog med vejforeningen på Vølvensvej. 

   Der bliver afholdt grillaften ved Gitte / Peter Nielsen ( I kantinen ved Expert ). 

 

 

 

 Referat : Kim Petersen             
  

 

 

 

 

 



 

 


