
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 15. juli 2018, kl. 18.00, møde 

04-18, hos Kirsten, Kæruldsvej 8, kl. 18.00. 

Til stede:  

Christian Knudsen, kasserer   

 

Kirsten Christensen, bestyrelsesmedlem 

Holger Hansen, sekretær, arkivar og webmaster  

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem samt 

Ann-Britt Jacobsen og Michael Jensen, suppleanter.  

Afbud fra Jørgen Jakobi, formand  

Dagsorden: 

01. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 26. maj 2018. 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de fremmødte fra bestyrelsen. 

Dog opstod en diskussion blandt de fremmødte om information til bl.a. ejendomsmæglere. 

Christian lovede at kontakte ejendomsmæglernes forening til oplysning om, hvad der må 

oplyses på mæglernes forespørgsel. Henning slog til lyd for, at vi skal have et positivt og 

konstruktivt samarbejde med ejendomsmæglerne.  

Endvidere blev det spurgt, hvorvidt bestyrelsen mailkorrespondance er sikret mod bl.a. 

hackere. 

 

02. Meddelelser v./ formanden m.fl. 

I formandens fravær blev det oplyst, at engen omkring Åengen bækken er solgt til 

Urhøjgård. Formanden opfordres til at kontakte køberen om det fortsatte samarbejde. 

 

03. Økonomi v./ kassereren. 

Kassereren oplyste, at kassebeholdningen aktuelt er på 42.362 kr., og at 6 medlemmer har 

betalt for 2019. Der er 15 medlemmer, der har meldt sig ud f foreningen, og 98 huse er 

aktuelt beboet. 

 

04. Den ordinære generalforsamling den 23. juli 2017. 

a. Forslag til dirigent. Henning kontakter Preben Svanekiær. 

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

    hertil. Der er ingen indkomne forslag. 

c. Praktiske forberedelser inden generalforsamlingen. 



     Tilmelding til frokost til Jens Chr. Knudsen 

      Bestyrelsen møder kl. 9.15 i pavillonen. 

d. Andet. 

        Sekretæren beskrev udfordringerne i forbindelse med den elektroniske indkaldelse til      

        generalforsamlingen. Konklusionen herpå blev, at bestyrelsen på et kommende møde skal     

        drøfte løsningsmuligheder på de konstaterede problemer. 

        Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig og fastsætter første      

        mødedato.  

 

05. Vejene mm. 

Der er konstateret enkelte huller i vejene, men på grund af tørken kan de ikke repareres 

aktuelt. 

Henning fik carte blanche til at indkøbe 3 sække støv-dæmpende materiale - til at reducere 

støvplagerne fra vejene. 

 

06. Eventuelt. 

Intet. 

 

20. juli 2018 

Holger Hansen, Sekretær. 


