
                 Åens grundejerforening.  

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 29. juli 

2018, kl. 9.00, møde 05-18, hos Henning Iversen, Åmarksvej 28.  

Til stede: 

Formanden, Jørgen Jakobi, genvalgt i 2018 for 2 år. JJ deltog i 55 minutter af mødet) 

Jens Christian Knudsen, kasserer, genvalgt i 2017  

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem genvalgt i 2017  

Kirsten Christensen, bestyrelsesmedlem valgt i 2017, samt  

Holger Hansen, genvalgt i 2018 for 2 år, og  

Michael Jensen, genvalgt bestyrelsessuppleant for 1 år. 

 

Fraværende: bestyrelsessuppleant Ann-Britt Jacobsen – genvalgt for 1 år. 

01. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 15. juli 2018 og underskrift af 

referater fra 26. maj.  

Referaterne blev godkendt og forsynet med underskrifter. 

 

02. Meddelelser v./formanden m.fl.  

Kort referat fra formandens telefonsamtale med den nye ejer af engene omkring 

Åengen bækken, Jørgen Johansen, Urhøjgård, som bl.a. tilsluttede sig, at det hidtidige 

samarbejde omkring oprensning af vandløbet fortsætter. 

Formanden vil tage kontakt til Gregers X angående diget nord for ovennævnte enge. 

 

03. Ordinær generalforsamling den 22. juli 2018.  

Evaluering af generalforsamlingen:  

Bestyrelsen finder forløbet af generalforsamlingen tilfredsstillende og med en rimelig god 

medlemstilslutning – 15 stemmeberettigede medlemmer. Vi kunne konstatere, at der ikke er 

behov for kopiering af bilag til de fremmødte. Et formøde mellem formand og dirigent kan 

være en god ide. 

Næste års generalforsamling annonceres via hjemmesiden, og medlemmer opfordres til at 

holde sig orienteret om den kommende dagsorden. 

Jørgen J. forfatter et brev til medlemmerne hvoraf bl.a. skal fremgå en orientering til Åens 

medlemmer om kontakten til de udmeldte medlemmer, orientering om regnskabsåret (svarende 

til kalenderåret) og om betalingsfristen for kontingentet (1. april i regnskabsåret – svarende til 

kalenderåret), orientering om at beskæring mod adgangsvejene skal foretages bl.a. af hensyn til 

at brede køretøjer (herunder redningskøretøjer) kan komme frem. Samme brev skal opfordre 



interessere i en flis-ordning – evt. mod egenbetaling - om at tilkendegive deres interesse, 

således at bestyrelsen får et billede af en evt. ordnings omfang. 

 

På baggrund af den berettigede kritik på generalforsamlingen angående frist for betaling af 

kontingent præciseres det, at ca. 1 måned før termin for betaling af kontingent til 

grundejerforeningen udsender kassereren/sekretæren en erindringsmail til 

medlemmerne indeholdende dato for betalingsforfald, sidste frist for betaling, beløb, bank og 

bankkonto og erindring om at huske afsenderidentifikation. 

 

De resterende punkter medtages ej i orienteringsbrevet. 

 

04. Konstituering.  

Vejansvarlig: Henning Iversen 

Webmaster: Holger Hansen 

Sekretær: Kirsten Christensen 

Arkivar: Holger Hansen 

Repræsentanter til Landliggerudvalget: Jørgen Jacobi, Jens Christian Knudsen og Henning 

Iversen. 

 

05. Vejene.  

Vejene afrettes maskinelt senere på efteråret. 

Henning og Jens Christian gennemførte umiddelbart efter mødet en besigtigelse af behovet 

oprensning af kanterne langs Åengen bækken. De var enige om, at der intet behov er for en 

indsats i år. 

 

06. Forslag til mødevirksomhed mm. 2017/2018.  

a. Bestyrelsesmøde den 3. november 2018, kl. 10.00 hos Henning.  

b. Bestyrelsesmøde den 2. marts 2019, kl. 10.00 hos Jørgen.  

c. Bestyrelsesmøde den 4. maj 2019, kl. 10.00 hos Holger.  

d. Bestyrelsesmøde den 7. juli 2019, kl. 18.00 hos Michael. 

e. Generalforsamling den 21. juli 2019, kl. 10.00 på Osvejen 30.  

  

07. Eventuelt.  

Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 3. november 2018, kl. 10.00 hos Henning.  

 

Mødet blev hævet kl. 10.45 

31. juli 2018           

     Holger Hansen  



  

  

  

  

  

  

  


