
Referat bestyrelsesmøde 8/8-21 
 

Formandens beretning 
- Henning og Jens skal være med til at flytte et skilt, så landmanden kan komme til med sin traktor, uagtet 
de to herrer gjorde sig meget umage med at sætte det op på egen matrikel, men det står altså i vejen for 
landmandens adgang til sin jord.  
- Jørgen vil spørge om vi må nedlægge det sidste stykke af Åengsvej, hvis det er grundejerforeningens vej. 
Vi ejer en del af vejene, markeret med grønt på Ejendomsoplysninger for grundejerforeningen Åen. 
Diskussion af fordele og ulemper ved at eje vejene.  
-Henning undersøger om der evt. findes papirer på den strandret vi evt. har. 

 

Generalforsamling 

Hvorfor gik Jens imod sin bestyrelse på generalforsamlingen? 
Han har grundlæggende uenig i beslutningen om, at der i bestyrelsen må være to personer, han mener vi i 
stedet skal være mere opsøgende så vi kan få flere der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der vil 
naturligvis kun være én stemme til både generalforsamling og bestyrelsesmøder. 
Der er uenighed om, hvorvidt der er reageret på skriftlige og mundtlige forslag fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen accepterede Jens’ forklaring. 
I referatet vil vi undlade at bruge navne og at det blot skal være et beslutningsreferat. Det tager Susanne og 
Anne sig af.  

Påbegyndelse af arbejdet med nye vedtægter 

Christa er jurist og kan måske hjælpe os med udformningen af de nye vedtægter, hun er dog meget travl. 
Jørgen kontakter hende i dag, og så må vi se, hvornår hun evt. kan hjælpe.  
 
Vi ønsker, at der fremover står, at der kan være deltagelse til generalforsamling via fuldmagt fra korrekte 
ejer (fx ved forældresalg til børn osv.)  

En stemmeret pr. matrikel kunne også indskrives i de nye vedtægter. 

Diskussion om spangen, stier og historieskrivning 

Bestyrelsen har nu besluttet, at sagen om spang og sti er bestyrelsen uvedkommende og lader spangen 
blive liggende hvor den er.  

Konstituering af bestyrelsen 

Jørgen:  Formand 
Henning:  Vejansvarlig 
Michael:  Kasserer 
Benny:  Webansvarlig 
Anne:  Referent 
Susanne:  Suppleant 
Jens:  Suppleant 



Evt. 

- Kassebeholdning er 70.209 kr. 
- Michael har talt med Eva vedr. vejbidrag, og hun vil gerne betale vejbidrag, hvis der ligger tre 

tilbud, og hun får lov at deltage i afgørelsen, men det kommer der ikke til at ske. Bestyrelsen 
bestemmer hvilket firma der bruges, ikke medlemmer der står udenfor selve foreningen.  
Michael vil, når han tilfældigvis møder Erling, tale med ham om vejbidrag. 

- Der er to der mangler at betale til grundejerforeningen Åmarksvej 20 samt Østvej 38.  
- Henning mener, vi bør fylde vejene mere i efteråret, især da vi har lidt penge tilovers. Det får han 

lov til.  
- Næste møde: d. 13/11 kl. 10 Åmarksvej 24.  


