
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. juli 2016, kl. 09.00, møde 

01-16, hos Jørgen Jakobi, Kæruldsvej 19. 

Til stede: 

Jørgen Jakobi, formand 

Christian Knudsen, kasserer  

Ann-Britt Jacobsen, bestyrelsesmedlem 

Holger Hansen, sekretær, arkivar og webmaster 

Henning Iversen, bestyrelsesmedlem 

Kirsten Christensen og Michael Jensen, suppleanter. 

Dagsorden: 

01. Velkomst til nye og ”gamle” v./ formanden. 

Formanden bød bestyrelsen og suppleanterne velkommen. 

Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne. Værten står 

for indkøb af mad og drikke. Ved den først givne lejlighed refunderes værtens udlæg med op til 

45 kr. pr. mødedeltager, jf. tidligere beslutning i bestyrelsen. 

02. Meddelelser v./formanden m.fl. 

Ingen meddelelser. 

 

03. Den ordinær generalforsamling den 24. juli 2016. 

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende.  

Vi skal bestræbe os på at blive bedre til at forberede udsendelse af dagsordenen med bilag til 

generalforsamlingen i god tid.  Dette kræver bl.a. at regnskabet med revisorpåtegning er klar til 

udsendelse senest primo juni måned. 

 

04. Konstituering. 

Bestyrelsen valgte Holger Hansen som sekretær og arkivar, 

Henning Iversen som vejansvarlig, samt  

Ann-Britt Jacobsen som repræsentant i forhold til Landliggerudvalget. 

 

 



05. Vejene. 

Vejene er i pæn stand. 

 

06. Drøftelse af foreningens økonomi. 

Kassereren orienterede om foreningens økonomiske situation. 

  

07. Gaver til grundejerforeningens frivillige hjælpere. 

Der var enighed om at sende Ib Larsen en hilsen med tak for hans indsats for Foreningen siden 

dens stiftelse den 3. august 1986. Holger Hansen bringer ham en hilsen for ca. 250 kr. 

Bestyrelsen træffer afgørelse om gaver og disses værdi fra gang til gang. 

 

08. Skrivelse til lokalpressen 

Formanden havde udarbejdet et udkast, som blev drøftet og godkendt med enkelte ændringer. 

Formanden sender pressemeddelelsen videre til lokalpressen. 

 

09. Strandens nye grønne planter. 

Der er kommet en ny grøn stikkende vækst på sandområdet nærmest vandet. Nogen mente at 

navnet er ”strandmellen”. Da væksten er stærkt generende og hurtigt voksende, var der enighed 

om at efterlyse en indsats på Landliggermødet i Ubby. 

 

10. Brev til foreningens udmeldte medlemmer i den Østlige ende af Østvej mm. 

Formanden vil tage en uformel, åben kontakt til en repræsentant for de udmeldte medlemmer. 

Eventuelt kan der senere sendes en skriftlig henvendelse til gruppen af udmeldte medlemmer. 

 

11. Årsplanlægning af mødevirksomhed mm. 2016/2017. 

a. Møde 02 den 1. april 2017, kl. 10.00, hos Henning Iversen, Åmarksvej 28 

b. Møde 03 den 28. maj 2017, kl. 10.00, hos Ann-Britt Jacobsen, Østvej 46 

c. Møde 04 den 2. juli 2017, kl. 18.00, hos Michael Jensen, Risengen 10. 

d. 

e. 

f. Generalforsamlingen 2017 afholdes den 23. juli, kl. kl. 10.00, Osvejen 30. 

 

12. Eventuelt. 

Intet under eventuelt 

 

Mødet hævet kl. 10,25 

Den 12. august 2016  

 

Holger Hansen 

    Sekretær 


