
Åens grundejerforening 
 

Bestyrelsesmøde d. 9/8 2020 

Tilstede: Michael, Jørgen, Jens-Christian, Henry, Benny, Susanne og Anne 

1. Formandens meddelelser 

-Formanden bød velkommen og foreslog ændringer, så punkt 3 ændres til punkt 2 

-Næste møde er d. 31/10-20, vi aftaler fra gang til gang, hos hvem mødet holdes, næste gang er det hos 

Benny og Anne på Åmarksvej 24 kl. 10. Hver gang skal bestyrelsesmedlemmerne give til- eller 

framelding til formanden. 

-På Drænlaugets generalforsamling havde man et overskud på 150.000 kr., med et årligt kontingent på 

250 kr. 

Enghavevej vil stadig ikke være med til at betale til oprensning, som de ellers har god gavn af. Vi kan 

ikke ”tvinge” dem til at betale, og deres beslutning om ikke at ville deltage i betaling for oprensning, 

støttes af 17 ud af 21 huse.  

Hvis man kunne skubbe oprensningen til Enghavevej, ville det være godt, da de har mere gavn af 

oprensningen end fx flere af husene på Åmarksvej, som betaler til oprensning. 

Hvis nogen har noget at sige til dette punkt, så sig/skriv det til Jørgen. 

På næste møde kan man foreslå at Enghavevej via Drænlauget indgår økonomisk i oprensningen. Dette 

afgøres på næste bestyrelsesmøde. 

 

2.  

Forslag fra formanden 

Henning har tilsyn med veje 

Benny bliver webmaster 

Anne bliver sekretær 

Forslaget blev vedtaget 

3. 

Afrunding af og godkendelse af referat 

Referat godkendt med rettelse 

4. 

Socialt samvær og flisordning 

-Kun to huse tilmeldte sig til flisordning, så det er ude 

-Bestyrelsen foreslår, at Sankt Hans Aften står bestyrelsen for at tænde et bål på stranden, og så 

kommer alle der har lyst med mad og drikke til egen familie og hygger sammen på stranden. Sankt Hans 

er en onsdag. Bestyrelsen sender noget ud, når vi kommer lidt tættere på sommer. 

5. 

Skrivelse fra Hasse Jacobsen 

I skrivelse fra Hasse siges det at der ikke kan være to personer fra samme matrikel i bestyrelsen. Ved 

gennemlæsning af grundejerforeningens regler §8 så vi, at der stod ”valgbarhed”, og dermed har Hasse 

ret.  

Vi løste problemet ved at Susanne indtræder i bestyrelsen som sekretær, og Anne indtræder som 

suppleant: 

Ved næste års generalforsamling udarbejder bestyrelsen et forslag om, at ordet ”valgbarhed” fjernes 
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fra §8, så der godt kan være to personer fra samme matrikel i bestyrelsen, men naturligvis kun én 

stemme pr matrikel. 

6. 

Spejl ved Østvej 

Formanden for Enghavevej skal fjerne en del bevoksning, så skiltet med ”Pas på børn” igen kan ses. 

Susanne kan huske der var et spejl på skiltet med ”Pas på børn”, og så var det nemmere at se om der 

kom andre biler 

Henning taler med Britta og Walther Andersen og finder ud af mere, evt. også om Vej Og Park vil 

opsætte et gratis spejl. 

7. 

Godkendelser til broen ved engen 

Kommunen mener ikke broen på engen har miljømæssige konsekvenser for dyrelivet, så kommunen 

har afsluttet sagen.  

Selve stien er opstået da to tidligere husejere lagde to sveller over åen, så de lettere kunne besøge 

hinanden, og ved disse hyppige besøg, fremkom der et trampespor. 

Grundejerforeningen lavede en bro, lidt væk fra den første bro, så man kunne gå frem og tilbage uden 

problemer. Alt meget fint, men det er svært at finde stien, der kun lejlighedsvis slås i et smalt spor.  

Jørgen og Jens-Christian vil se på hvor stien kunne ligge, og derefter vil Jørgen tage fat i kommunen og 

finde præcist ud af hvad ”et smalt spor der slås lejlighedsvis” egentlig betyder. 

8. 

Evt. 

-Der er en Facebookside om Bjerge Sydstrand 

-Kontingenter i div. Grundejerforeninger svinger meget, helt op til 1000 kr. pr. år. 

-Benny får en aftale med Holger ved. Overdragelse af hjemmeside, regningen sendes direkte til 

Michael. 

-Mange af de andre grundejerforeninger har en forsikring, så fx hvis nogen falder og brækker et ben, så 

ved de hvor regningen og ansvaret skal sendes hen.  

Skal vi have det samme? Vi kan måske blive draget til ansvar for de veje som vi direkte ejer. Kommunen 

skal fortælle os, hvem der ejer vejene, så vi kan diskutere, om vi skal have en forsikring i vores 

grundejerforening. Jørgen kontakter kommunen og hører, hvis ansvar det er hvis nogen kommer til 

skade. Dette taler vi om på næste bestyrelsesmøde 

  

 

 

 


