
Referat af bestyrelsesmøde i Åens grundejerforening 2/5-21 
Tilstede: Henning, Susanne, Michael, Jørgen, Benny Anne. Jens Christian havde meldt fra. 

Formanden 

- Jørgen fortalte om det gamle arkiv, som er ret omfattende 
- Jørgen er indkaldt til Tissø-udvalget vedr. div. afløb til/fra Storebælt samt Sukkerkanalen. VI hører 

nærmere. 

Michael 

- Der er pt. 87.758 kr. i foreningens beholdning. 
- Kontingenter er fint betalt, der er fem der ikke har betalt. Michael sender endnu en mail til de fem. 
- Michael videresender budget og regnskab til generalforsamlingsindkaldelse til Benny. 
- Regning til Hostmaster blev betalt for sent, men hjemmesiden er nu fungerende og oppe at køre. 

Det er nu foreningen der ”ejer” domænenavnet. 
- Diskussion af hjemmeside versus Facebook interessegrupper. Vi fastholder vores egen hjemmeside, 

så alle medlemmer altid kan finde alle oplysninger her. 
- Benny skriver til alle medlemmer om hjemmesiden og dens korrekte adresse. 
- Generalforsamling: Lokalet ved campingpladsen er bestilt til 25/7 kl. 10. 

Henning 

- Vejene ser pt godt ud. 
- I løbet af de næste par uger vil Niels lægge ny belægning på i et tykkere lag end ellers. Der er 

mange tunge lastbiler, og det giver huller i vejene. 

Generalforsamling 

- Afholdes d. 25/7-21 kl. 10 i lokalet ved campingpladsen. 
- Benny får regnskab og budget fra Michael, skriver vedtægtsændringen, skriver indbydelsen, samler 

det hele og sender ud 25/6-21. Hvis medlemmerne har punkter de ønsker diskuteret, skal 
punkterne være formanden i hænde senest d. 11/7, 14 dage før generalforsamlingen.Til eventuelt 
på generalforsamlingen: Skal vi flytte generalforsamlingen til august? 
Skal vi spise frokost sammen med Drænlauget, så fx Åen holder generalforsamling først, så spiser vi 
frokost med Drænlauget, og så holder Drænlauget deres generalforsamling? 

Eventuelt 

- Jens Christian ”hundeskilte”, og de skal sættes op, når stolperne er købt ind sammen med Henning. 
Så hjælper de hinanden med nedgravning af stolper og opsætning af skilte. 

- Kan vi købe ”20 km i timen”- skilte og sætte dem op på skraldespandene, hvis ejerne giver os lov? 
Susanne undersøger, hvor de kan købes, og hvad de koster. 

- Det lokale ishus vil gerne lave arrangementer for os fx vinsmagning, mad osv., som medlemmerne 
naturligvis selv betaler. Er der interesse for det i foreningen? 

Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 10/7 kl. 17 hos Michael. 


