
Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 9. juli 2016, kl. 18.00, 

møde 03 -  2016 hos Jan Rasmussen, Risengen 11. 

 

Til stede:  

Jan Rasmussen, formand,  

Jens Christian Knudsen, kasserer og 

Holger Hansen, samt suppleant   

Henning Iversen. 

Ann-Britt Jacobsen, Ib Larsen og Jørgen Jacobi havde meldt afbud.  

Dagsorden: 

01.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet søndag den 22. maj 2016. 

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

 

02. Meddelelser v./ formanden m.fl. 

Herunder bl.a. om 

- at der er modtaget udmeldelse af foreningen fra Kurt Larsen, Åmarksvej 39  

- at Landliggerudvalget holder møde den 24. september 2016 i Ubby Forsamlingshus 

- kommunens telefoniske opfølgning ang. barriere ved Halleby Å mod stranden ved Reersø.  

  Svar afventes fortsat. 

 

03. Økonomi.  

Kassereren orienterede om, at foreningen aktuelle formue er på 40.363,06 kr. 

Der resterer kontingentbetaling fra nogle få medlemmer. 

 

04. Evaluering af fælles arbejdsdag den 4. juni 2016. 

Der var enighed om, at de få udmeldte opgaver passede fint til det begrænsede fremmøde. 

Der var ligeledes enighed om, at mødet havde været hyggeligt for de fremmødte. 

Bestyrelsen vælger foreløbig at sætte den fælles årlige arbejdsdag på stand by. Efter nogle 

års pause bør bestyrelsen evaluere og træffe beslutning om den fælles arbejdsdags fremtid. 

 

05. IT-implementeringen. 

Webmasteren orienterede om den aktuelle situation mht. til hjemmesiden og til 

medlemmernes adresser. Tilfælde, hvor indkaldelse til generalforsamlingen er kommet retur, 



blev gennemgået, og i flere tilfælde tages der kontakt til de pågældende.  

 

06. Den ordinære generalforsamling den 24. juli 2016. 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen + suppleanter mødes kl. 9.30, så praktiske opgaver kan klares inden mødet. 

Jan udarbejder en ”slagplan” ligesom tidligere år. Dette gør det bl.a. nemmere for mødets 

referenten. 

Christian medbringer stemmesedler – for en sikkerheds skyld. 

Indgangskontrol varetages af Ann-Britt og Christian. 

Bestyrelsens medlemmer opfordres til at medbringe en kalender til mødet. 

 

07. Vejene mm. 

Henning orienterede om aktuel status. Der er enighed om, at vejene er i god stand. Der er 

enighed om at forsætte den nuværende vedligeholdelses-cadanse 

 

08. Eventuelt. 

Lodsejerne omkring Nyboderstien har bekostet dræning langs vejen. 

 

Næste møde aftales umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Mødet hævet kl. 19.35. 

 

19. juli 2016 

Holger Hansen 

Sekretær. 


