
  Åens Grundejerforening 

 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde søndag den 7. juli 2019 kl. 18.00 
hos Michael Jensen, Risengen 10. 
 
Til stede: 
Jørgen Jakobi, formand 
Christian Knudsen, kasserer 
Holger Hansen, arkivar og webansvarlig 
Henning Iversen, vejansvarlig 
Kirsten Christensen, sekretær 
Michael Jensen, suppleant. 
 
 

01. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj 2019. 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

02. Meddelelser v/formanden m.fl. 
Formanden orienterede om Tissø-projektet, og de drøftelser der foregår der om bl.a.  stemmeværket ved 
sukkerkanalen, som er forældet. Næste møde afholdes den 25.9. 
Formanden opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne kvitterer for modtagelse af e-mails, hvis der ikke 
fremsendes kommentarer til afsenderen.  

 
03. Økonomi/v kassereren 

Den aktuelle kassebeholdning er på kr. 67.500. Der er ca. 100 betalende medlemmer. Der mangler 
kontingentbetaling for 25 medlemmer for dette år, og fra 8-10 medlemmer fra sidste år. Enighed i 
bestyrelsen om, at vi stopper med at rykke og sletter de medlemmer, som over mange år aldrig har betalt. 
Fastholder kontingentet på kr. 350. 
 

04. Den ordinære generalforsamling den 21. juli 2019 
a) Forslag til dirigent og forslag til revisor: 

Preben Svanekiær har givet tilsagn om at være dirigent. Betina Gøtche opstiller ikke som revisorkandidat. 
Henning Iversen undersøger muligt interesserede i revisorposten. 

b) Michael Jensen kandiderer til kassererposten efter Jens Christian Knudsen, som fratræder bestyrelsen, 
men er villig til at påtage sig en suppleantpost. 

c) Kirsten Christensen udtræder af bestyrelsen. Jens Christian Knudsen undersøger mulige interesserede i 
posten. Der skal desuden vælges en suppleant for Ann-Britt Jacobsen, som er fratrådt. 

d) Forslag fra medlemmerne til den kommende generalforsamling: 
Der er ingen indkomne forslag. 

e) Praktiske forberedelser inden generalforsamlingen: 
Lokalet på campingpladsen er bestilt. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen sker til Jørgen. 
Michael kopierer ekstra dagsordener med bilag samt skrivelsen fra Erling, så det ligger klar på bordet til 
generalforsamlingen. Jens Christian Knudsen tager stemmesedlerne med. 
Bestyrelsen møder kl. 9.15. 
 

05.   Vejene. 
  Niels Kæmpe skal forestå omlægningen af Åmarksvej (”sløjfen”). 
  Med hensyn til dæmningen er der problemer med at finde opfyld. 
 
  Eventuelt. 



Intet. 
 
Den 8. juli 2019 
 
Kirsten Christensen 
  

 
 

 

 
 

 
 


