Grundejerforeningen Solbærvej - Aalbæk
Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Solbærvej, Aalbæk, lørdag den 7. Juni
2014 kl. 15.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent :
 Sten blev valgt til dirigent.
Formandens beretning 2014
2. Frederikshavn Kommune:
 Henvendelse fra Sisse Lindholm, Center for Teknik og Miljø, som ønsker at indgå
aftale om arealpleje for fredningen Videslet. Dette område omfatter udover
Solbærvej også området syd for bækken med Vølvensvej og Nornensvej m.v.
 Udkast til aftale om arealpleje for fredningen af Videslet blev fremsendt, og i
december 2013 foretages en besigtigelse af området, med deltagelse af Center for
Teknik og Miljø samt Peter og Bo.
 Kommunen vil forestå fældning af de træer som er af såkaldt invasiv art, og som
frygtes at bevokse hele det fredede område. Grundejerforeningen kan beholde
træet til brænde, og kvas til flisning – hvis ønskes. Ellers vil Kommunen køre det væk
med traktor og vogn. Fældning vil ske med motorsav.
 Vølvensvej har arbejdsdag i efterårsferien, og derfor arbejder Park & Vej med den
sidste fældning i ugerne op til uge 42. Kan udføre træfældning hos os i samme
periode.
 Der er nedsat en arbejdsgrupper bestående af Ole, Peter og Sten. De arbejder videre
med projektet.
2 A. Det grønne område mod vejen:
 I årets løb er der foretaget fældning af Holmen Anlæg. Fældet træ har ligget til
afhentning af os. Vi anbefaler afhentning med trillebør, og ikke med traktor, som
desværre er sket.
 Efter forslag fra Paul har vi indhentet tilbud på jordvold på 275 m. Pris ca. 200.000 kr.
+ moms = 250.000 kr. Ca. 9.000 kr. pr. hus.
2 B. Flisning:
 Fandt i år sted lørdag den 5. april – med god tilslutning.
 Det skal pointeres, at man ikke på egen hånd må foretage træfældning på
hedearealet. Det varetager vi i bestyrelsen, og udføres forud for flisningen.
 Små træer må stadig gerne hives op hele året.

2 C. Husholdningsaffald:
 Da vi har observeret ræve i området opfordrer vi til, at man vurderer om ens
skraldespand er tilstrækkelig stor til at rumme husholdningsaffaldet. Overfyldte
skraldespande tømmes af ræven – og han rydder ikke op efter sig…
2 D. Hjertestarter:
 Er indkøbt og installeret i brændeskuret hos Peter og Gitte i nr. 31.
 Mig bekendt har vi heldigvis ikke haft brug for den endnu.
2 E. Kloak :
 Der er flere husstande som generes af kloaklugt. Peter tager kontakt til Peter Berg
ved Frederikshavn Forsyning.
2 F. Grillaften:
 Afholdes ved Hanne & Bo.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013:



Regnskabet er blevet udleveret og gennemgået af Benny.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:
 Kontigentet nedsætte i 2014 til 600 kr. + ekstra ordinær 400 kr.
 Godkendt
5. Indkomne forslag:
 Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
 På valg er Bo Refer, Peter Nielsen og Kim Petersen. Alle blev genvalgt.
 Alle modtog genvalg
 Valg af suppleanter :
 På valg er Paul Riis og Freddy Lauridsen.
 Freddy Lauridsen og Ole Nissen blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
 På valg er Freddy Lauridsen og Marianne Jørgensen.
 Begge modtog genvalg.
8. Eventuelt:
 Velkommen til de nye Ina og Alex. I nr. 11
 Der blev stillet forslag om vi skulle købe et party telt.

 Det blev vedtaget. Freddy er sat på sagen. Pris ca. 5000.
 Sten foreslog at teltet måtte ligge i deres carport.

