
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 2. juli 2017, kl. 18.00, møde 

03-17, hos Michael, Risengen 10, kl. 18.00. 

Til stede:  

Jørgen Jakobi, formand  

Christian Knudsen, kasserer   

 

Ann-Britt Jacobsen, bestyrelsesmedlem 

Holger Hansen, sekretær, arkivar og webmaster  

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem samt 

Kirsten Christensen og Michael Jensen, suppleanter.  

 

Dagsorden: 

01. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28. maj 2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

02. Meddelelser v./ formanden m.fl. 

Formanden orienterede om  

overdragelsesaftale vedr. vandløbsgodkendelse af 10. marts 2014 som bl.a. omhandler 

afvanding omkring Fyllavej, 

om referat dateret 14. marts 2014 fra gennemgang af vandløbsgodkendelse, og  

om referat fra 20. december 2010 fra møde, hvor bl.a. Jan Rasmussen deltog. Af referatet 

fremgår Åens forpligtelse til efter behov at vedligeholde Åbrinkenbækken bl.a. med 

oprensning. I øvrigt henvises til referat fra generalforsamlingen den 26. juli 2009. 

 

03. Økonomi v./ kassereren. 

Den aktuelle kassebeholdning er på 46.838 kr. Fra 112 parceller er der 97 medlemmer af 

Åens Grundejerforening. Efter generalforsamlingen i 2009 meldte 13 / 15 medlemmer sig 

ud. Aktuelt har 92 medlemmer betalt kontingent. 

 

04. Den ordinære generalforsamling den 23. juli 2017. 

a. Forslag til dirigent og forslag til revisor. 

    Christian kontakter mulige emner til dirigent. Betina Gøtche opstiller som     

     revisorkandidat, og Jan Rasmussen opfordres til opstille som suppleant. 



b. Forslag fra medlemmerne til den kommende generalforsamling og bestyrelsens holdning  

    hertil. 

     Dd. ingen indkomne forslag. 

c. Praktiske forberedelser inden generalforsamlingen. 

     Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen sker til Jørgen. 

      Bestyrelsen møder kl. 9.15 i pavillonen. 

d. Andet. 

     Ann-Britt Jacobsen vil gerne fratræde bestyrelsen og kandiderer gerne som suppleant. Kirsten  

     Christensen er villig til valg til bestyrelsen. 

     Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig (afbud fra Kirsten  

     Jensen, Ann-Britt Jacobsen og Holger Hansen), og fastsætter første mødedato.  

 

05. Vejene mm. 

Evalueringen af vejvedligeholdelsen konstaterede en fortsat pæn vejstandard. Dog skal der 

ske en let vejafretning på Fyllavej. Til efteråret gennemføres en lidt mere omfattende 

vejopretning. 

 

06. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

4. juli 2017 

Holger Hansen 

Sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 


