Grundejerforeningen Solbærvej - Aalbæk
Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Solbærvej, Aalbæk, lørdag den 14.
maj 2016 kl. 15.00

Dagsorden :
1. Valg af dirigent :


Ole Nissen blevet valgt som dirigent

2. Formandens beretning :


Bo bød Ole Rasmussen i nr. 12 velkommen.

2A. Hedearealet :


Arbejdsholdet bestående af Ole Nissen, Peter og Knud har fældet træer. Især Ole og Bente har
lavet et stort stykke arbejde. Der er stadig mange træer tilbage som skal fældes, og arbejdet
skrider støt og roligt fremad

2B. Støjbæltet mod vejen:





Holmen Anlæg er nu færdig med det bestilte arbejde, og kontrakten er slut.
Peter har givet mundtlig besked til Holmen Anlæg, og Benny giver skriftlig besked i
forbindelse med betaling af den sidste faktura.
Ekstra kontingent på 400 kr. bortfalder nu.
600 stk. fyrretræer er plantet langs vejen, og vi afventer nu den kommende vækst.

2C. Flisning:



20 personer var mødt til flisningsdagen, og der blev arbejdet hårdt og længe. 7 containere
blev fyldt med flis. Den største mængde i mands minde.
Der erindres om, at fældning skal ske i første kvartal.

2D. Vejen:



Nyt asfaltgrus lægges på inden længe.
Ole Nielsen er vejformand, og han skal underrettes hvis noget skal udbedres. Man er
også velkommen til selv at smide list asfaltgrus i et hul, hvis det trænger

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 :



Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent :


Ekstra kontingent på 400 kr. bortfalder nu

5. Indkomne forslag :


Intet

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
 På valg er Peter Nielsen, Kim Petersen og Bo Refer
 Alle modtager genvalg
 Blev genvalgt
6A. Valg af suppleanter :
 På valg er Freddy Lauridsen og Ole Nissen
 Blev genvalgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant :
 På valg er Freddy Lauridsen og Steen
 Blev genvalgt
8. Eventuelt :


Intet

