Grundejerforeningen Solbærvej – Aalbæk
Pinselørdag, den 23. maj 2015 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:



Steen blev valgt.
15 grunde var repræsenteret

Formandens beretning 2015
2 A. Hedearealet:




Henvendelse i 2013 fra Frederikshavn Kommune, Sisse Lindholm, Center for Teknik
og Miljø om udkast til aftale om arealpleje for fredningen af Videslet.
Grundejerforeningen valgte at takke nej, og i stedet blev der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af: Peter, Ole, Kim og Knud. Arbejdsgruppen har
beslutningskompetence for al fældning. Der er fældet meget allerede, og arbejdet vil
fortsætte til næste år.
Små træer må stadig gerne hives op hele året.

2 B. Det grønne område mod vejen:





I årets løb er der foretaget fældning af Holmen Anlæg. Mange store træer var væltet
i stormen, og resten anbefalede Holmen Anlæg blev fældet også.
Holmen Anlæg er færdig med området.
Nu er der lys til den kommende vækst i skovbunden.
Der er ikke taget stilling til, om der skal genplantes mere i år.

2 C. Flisning:



Fandt i år sted lørdag den 18. april – med god tilslutning.
Der skal erindres om, at fældning sker i første kvartal, så træer og grene ikke ligger
og flyder resten af året.

2 D. Vandløbene:


2 E. Vejene:

Bækken er renset op for 2.200 kr.




Nyt asfaltgrus bliver lagt ud hvert år efter flisningsdagen.
Selvom Ole er vores vejformand, så er vedligehold af vejen et fælles ansvar. Dvs.
man er velkommen til, selv at lægge asfaltgrus på, hvis man finder det nødvendigt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014:


Godkendt

4. Fastsættelse af kontingent:



Kontingentet fastsat til kr. 600 kr. + ekstra ordinær 400 kr.



Godkendt

5. Indkomne forslag:



Ingen
Der blev forespurgt på, hvad der skal gøres / plantes ud mod vejen, der var medlemmer som
syntes det var blevet meget tynd.





Arbejdsgruppe som vi har vedrørende de grøn område, forsætte ude ved vejen.
Arbejdsgruppen kan indkalde andre med en hjælpende hånd
Støjvold blev nedstemt sidste år.



Myrer bekæmpelse kan blive foretaget, mod et beløb på kr. 845,00

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:




På valg er Benny Kristensen og Ole Nielsen.
Begge modtager genvalg



Genvalgt

6 A. Valg af suppleanter:



På valg er Freddy Lauridsen og Ole Nissen



Genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:



På valg er Freddy Lauridsen og Steen Laursen
Genvalgt / valgt

8. Eventuelt:




Steen havde en forespørger til, hvad der kom ud af undersøgelsen fra naturstyrelsen.
Det kan ses på naturstyrelsens hjemmeside
Poul har lavet en facebook profil for solbærvej, Aalbæk
Grillaften afholdes hos Hanne og Bo

