
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 20. august 

2017, kl. 10.00, møde 04-17, hos Jens Christian Knudsen, Åengsvej 12. 

Hele bestyrelsen deltog bortset fra Kirsten Christensen og Ann-Britt Jacobsen. 

Dagsorden: 

01. Velkomst. 

Formanden, Jørgen Jakobi, bød velkommen til 

Jens Christian Knudsen, kasserer, genvalgt i 2017 

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem genvalgt i 2017 

Kirsten Christensen, bestyrelsesmedlem valgt i 2017, samt 

Holger Hansen, valgt i 2016, og til 

Michael Jensen, genvalgt bestyrelsessuppleant, og nyvalgt bestyrelsessuppleant Ann-Britt 

Jacobsen. 

Punktet blev taget til efterretning. 

02. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 2.juli 2017 og underskrift af 

referater fra 28. maj og 2. juli 2017. 

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. juli 2017 blev underskrevet. 

 

03. Meddelelser v./formanden m.fl. 

Intet nyt. 

 

04. Ordinær generalforsamling den 23. juli 2017. 

Evaluering af generalforsamlingen. 

Alle fandt generalforsamlingen og arrangementet vellykket. Et par medlemmer opfordrede 

formanden til fremtidig at præsentere hele bestyrelsen. 

Holger orienterede om arbejdet med mail-adresse-opsamlingen. Der er udsendt en test mail til 

foreningens medlemmer på ny. Heraf er der 7 mails, som ikke er nået igennem.  Opgaverne 

med at følge op herpå blev fordelt på Henning, Michael og Holger. Sidstnævnte udsender en ny 

testmail angående retmæssig betaling senest ved udgangen af august måned samt om reglerne 

for beskæring af træer og buske ud mod vejene. 

Jørgen udarbejder et velkomstbrev til nye beboere inden for Åens medlemsområde. 

 



05. Konstituering. 

Henning blev genvalgt til vejansvarlig. 

Jens Christian/Jørgen og Henning blev vagt som repræsentant i forhold til Landliggerudvalget. 

Jørgen informerer kommunen om foreningens nye repræsentanter. 

På næste møde vælges webansvarlig, sekretær og arkivar. 

 

06. Vejene. 

Der er et stort vedligeholdelsesbehov af Kæruldsvej og dele af Østvej fra Osvejen og frem til 

nr. 10. Henning kontakter Kæmpe, der ligeledes bedes placere supplementsgrus i nuværende 

depot i svinget på Østvej nærmest Osvejen, på Åmarksvej i de 2 nuværende depoter. Samtidig 

drøfter Henning med Kæmpe, om der skal f.eks. ler i grus-blandingen for at gøre udfyldelsen af 

huller mere holdbar. 

 

07. Drøftelse af foreningens økonomi. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske situation. Den aktuelle formue er på 

54.818,55 kr. Der er indgået betaling fra 28 af de ventede 94 betalende medlemmer. 

Bestyrelsen besluttede at foretage oprensning af Åengenbækken samt placering af sandsække 

på vores del af dæmningen mod Sukkerkanalen - altså på Kanalens nordlige side. 

 

08. Forslag til mødevirksomhed mm. 2017/2018. 

a. Bestyrelsesmøde den 24. marts 2018, kl. 10.00 hos Holger. 

b. Bestyrelsesmøde den 26. maj 2018, kl. 10.00 hos Ann-Britt. 

c. Bestyrelsesmøde den 7. juli 2018, kl. 18.00 hos Michael/Kirsten. 

d. Generalforsamling den 22. juli 2018, kl. 10.00 hos Osvejen 30. 

 

09. Eventuelt. 

Intet. 

 

28. august 2017 

       Holger Hansen 

 

 

 

 

 

 

 


