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GRUNDEJERFORENINGEN
MUNKENS KLIT NORD
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde
et minuts stilhed til at mindes Leif Hansen (en af vores revisorer) som bestyrelsen blev gjort
bekendt med i januar måned var død i december måned.

Punkt 1
Valg af dirigent
__ __
BESLUTNING:
Bestyrelsen foreslog som vanligt Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne,
hvorefter ordet blev givet til formanden.

Punkt 2
Bestyrelsens beretning
__ __
ORIENTERING / BESLUTNING:
Formandens beretning:
Årets gang:
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Det har været et stille og roligt år for bestyrelsen, som har afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvorfra referater er lagt på hjemmesiden, således at medlemmerne har haft mulighed for at følge
med i hvad der foregår i Grundejerforeningen. Jeg opfordrer jer hermed til at bruge hjemmesiden, hvor vi orienterer om nyheder og links til emner, som kan have interesse.
Efter Generalforsamlingen i 2016 gik bestyrelsen i gang med at igangsætte træfældning i
fællesarealet mod øst parallelt med Ingelisevej. Efter at have fået godkendelse til træfældningen af Jammerbugt Kommune, indhentedes tilbud fra træfældningsentreprenører. Da entreprenøren var valgt, gik arbejdet i gang. Fældningsarealet blev overfladefræset, og vi ser
nu på hvordan området udvikler sig.
Vejene Irenevej og Ingelisevej har i den forløbne periode været i god stand, hvilket også
gælder fællesvejen Redningsvejen. Det er en grusvej, hvor der hurtigt kan opstå huller efter
vedvarende regn. Jeg glæder mig over, at der ikke mere er dybe huller i vores veje, så der er
ingen tvivl om, at metoden for vejvedligeholdelse er den rigtige.
Det glæder bestyrelsen, at flere har medvirket til at sprede stabilgrus i opståede huller, hvilket vi sætter pris på, og dermed har medvirket til vedligeholdelsen til glæde for alle i foreningen.
Vores vejformand, Ove, har undersøgt og indhentet tilbud på oprensning af grøfter som støder op til vores område og fællesarealer. Ove har gennemgået grøfterne med entreprenør,
der efterfølgende har afgivet tilbud på kr. 15.000 til kr. 20.000 for oprensning af grøfterne.
Jeg vil også gerne takke de, som har slået det høje græs på stien ud mod fællesarealet og
stien ved Irenevej og Ingelisevej.
Hjertestarter. Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år fremsendte vi ansøgning til
SE Vækstfonden om tildeling af hjertestarter, men desværre fik vi i efteråret afslag på ansøgningen.
Vi vil igen i 2017 ansøge Trygfonden inden ansøgningsfristen 1. september 2017.
Sankt Hans. Vi deltog igen økonomisk i oprydningen efter Sankt Hansbålet 2016. Det blev
næsten dobbelt så dyrt som tidligere år, fordi nogle havde aflæsset flere steder på stranden.
Husk venligst, at det er først 10 dage før Sankt Hans, at der må køres brænde til stranden,
og at placering kun må være ved den nedgravede pæl.
Tak til bestyrelsen. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres engagement og det udførte
arbejde i et godt samarbejde.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3
Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
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Kasserer Anders Hornemann fremlagde det reviderede årsregnskab for 2016, som viste
årets resultat på ÷ kr. 4.509,39.
__ __
BESLUTNING:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4
Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår til godkendelse, herunder beslutning om fastsættelse af kontingent for 2018
Kasserer Anders Hornemann fremlagde budgetforslag for 2018.
__ __
BESLUTNING:
Budget og årskontingent blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5
Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Anders Hornemann og Brian Andersen.
__ __
BESLUTNING:
Anders Hornemann og Brian Andersen blev begge genvalgt

Punkt 6
Valg af revisorer. På valg er Erik Munkholdt Sørensen samt nyvalg af revisor
__ __
BESLUTNING:
Erik Munkholdt Sørensen blev genvalgt og nyvalgt blev Tommy Langhave.
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Punkt 7
Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde 2 forslag.
Forslag 1.
Bestyrelsen fremlægger forslag til Generalforsamlingen, hvor bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med et modtaget tilbud på oprensning af grøfter. Samlet tilbudssum er kr.
20.000 til fordeling mellem bredejerne (grundejerforeningerne) som støder op til vandløbene.
BESLUTNING FORSLAG 1:
Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre og sørge for tilslutning til opgaven til fordeling
mellem bredejerne (grundejerforeningerne).
Forslag 2.
Bestyrelsen fremlægger forslag til Generalforsamlingen. Bestyrelsen igangsætter ikke beplantning i fællesarealet (det fældede område parallelt med en del af Ingelisevej). Bestyrelsen ønsker at se tiden an, hvorledes området selv udvikler sig.
BESLUTNING FORSLAG 2:
Bestyrelsen skal tilstræbe, at der foretages beplantning i efteråret. Bestyrelsen skal indhente
tilbud og forslag til beplantning, eventuelt udføre beplantning ved grundejernes frivillige arbejdskraft, således grundejerforeningen indkøber planter.

Punkt 8
Eventuelt
Under dette punkt blev følgende drøftet:
 HJ orienterede om oplevelse med NYFORS/Bredbånd Nord overgang til SE/STOFA med
hensyn til bredbåndsforbindelse og TV kanaler. Se aktuelt på hjemmesiden.
 Beplantning i fællesområdet blev igen taget op med forslag til at lave en plantedag for frivillige.
 Flere orienterede om kontakter til gode plantesælgere og erfaringer med dyrenes spisning
af nye planter. Nobilis og fyrretræer er som eksempler nogle af de planter, som dyrene ikke spiser.
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 HJ orienterede om Sankt Hansbål og om vigtigheden af, at man overholder aftalen om at
der først 10 dage før Sankt Hans må køres grenaffald/brænde på stranden og kun
placeres ved den opsatte pæl.

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen 2017 og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er herefter som følger:
Formand Hans Jensen
Kasserer Anders Hornemann
Sekretær Brian Andersen
Vejformand Ove Steen Nielsen

Telefon 2276 3137
Telefon 4037 8542
Telefon 4149 0557
Telefon 2349 0537

Referat: Hans Jensen
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