
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 28. april 2018, kl. 10.00, møde 

02-18. 

Deltagere:  

Jørgen Jakobi, formand  

Christian Knudsen, kasserer   

 

Kirsten Christensen, bestyrelsesmedlem 

Holger Hansen, sekretær, arkivar og webmaster  

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem samt 

Ann-Britt Jacobsen og Michael Jensen, suppleanter.  

Dagsorden: 

01. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. februar 2018. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

02. Meddelelser v./ formanden m.fl. 

a) Sagen om opførelse af vindmøller syd for halvøen Asnæs pågår fortsat. Inden der evt. 

kommer et nyt tiltag i sagen, skal opførelsessagen til høring blandt de berørte 

høringsparter. Således er bolden foreløbig skudt til ”hjørnespark”. 

b) Sammenslutning af grundejerforeninger i området har ikke en valgt næstformand. Dette 

er i periode en stor mangel. Derfor arbejdes der aktuelt med at finde en demokratisk valgt 

næstformand for sammenslutningen. 

c) Der har i flere måneder været ventet et møde mellem repræsentanter for Åens og for de 

ca. 15 personer, der for nogle år siden meldte sig ud af grundejerforeningen. En dialog om 

muligheden for at de pågældende på ny vil indmelde sig i Åens, vil kunne bidrage til at 

rense luften og til at øge den gensidige forståelse mellem parterne. De faldne formuleringer 

på bl.a. Åens årlige generalforsamlinger har ansporet personer til at komme med stødende 

tilråb til Erling m.fl. Erling hævder, at han måske op til 3 gange har bedt om møde med 

Åens. Det udsagn kan imidlertid ikke genkendes blandt Åens bestyrelsesmedlemmer, men 

der støttes kraftigt op om at få arrangeret et møde snarest muligt. 

Der var enighed om at sende Erling en skriftlig redegørelse for Åens positive holdning til et 

møde. Dette støttes samtidig op af, at den aktuelle vejvedligeholdelse i den grad også 

tilgodeser de fjerneste parceller fra Osvejen mod øst 

 

d) Det i referatet fra sidste møde omtalte udvalg om forholdene omkring nedre del af 



Halleby å er endnu ikke trådt sammen. 

 

 

 

03. Økonomi v./ kassereren. 

Den aktuelle kassebeholdning er på 40.768,90 kr. Der er udsendt rykkere til knap 20 af de 

ca. 100 medlemmer, der tidligere år har betalt. 

 

04. Formanden fremlægger reaktion fra de udmeldte ang. betaling til vejvedligeholdelsen. 

Se ovenfor under pkt. 2 c. 

 

05.  Formanden fremlægger udkast til orientering til nye medlemmer. 

Der var enighed om at brevet godkendes.  

Hertil føjes et brev til tidligere medlemmer, som endnu ikke har betalt. Jørgen udarbejder 

en skrivelse til udmeldte medlemmer, som skal udmunde/slutte med at bede om/ opkræve 

vejbidrag for 2018 og eventuelt genindtræden i foreningen.  

 

  

06. Webmaster orienterer og lægger op til drøftelse i forbindelse med den nye hjemmeside 

- herunder om ejerskab og 

- eventuelle tilføjelser 

Webredaktøren erindrede om, at det på seneste møde blev besluttet at bruge 

hjemmesideprogrammet BrickSite, og at problemerne hermed var så store, at han 

besluttede at anvende systemet One.com. Han afleverede i denne sammenhæng en 

kvittering for systemets oprettelse, 546.50 kr., til kassereren. Han anbefalede, at foreningen 

får oprettet et cvr.nr., således at ejerskabet til hjemmesiden overgår til foreningen. 

Webredaktøren mindede om, at regnskabet for 2014 ikke figurerer på hjemmesiden, fordi 

det ikke er modtaget i et format, der kunne anvendes. Hertil lovede kassereren at finde 

regnskabet for 2014 og sende det til redaktøren. I øvrigt var der ingen bemærkninger til 

hjemmesiden. 

Bestyrelsen vedtog at anerkende indsatsen med oprettelse af ny hjemmeside og et modsvar 

til ca. 3 ugers arbejde hermed. 

 

Endelig mindede webredaktøren om, at de er nye planer om at få fibernet til Bjerge 

Sydstrand. Tilmelding hertil kan ske på Fibernet.dk/jammerlandbugt. 

 

 

07. Henning orienterer om  

Vejvedligeholdelsen af specielt Østvej og Fyllavej var særdeles påtrængende, og den blev 

iværksat lige før påske. Der pågår forsat en vedligeholdelsesindsats på foreningens veje, og 

vi må påregne en udgift hertil på måske op mod 20.000 kr. 



08. Eventuelt. 

Intet. 

 Næste møde er den 26. maj hos Ann-Britt på Østvej 46. 

 

1. maj 2018 

Holger Hansen 

 

 

 

 


