Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. februar 2018
1. Opfølgning fra mødet med Gerd Jungdal fra Aalborg Kommune
Susanne og Knud har været til møde med Gerd Jungdal om status på etablering af digelag. De
orienterede fra et godt møde.
Planen for etablering er af digelag er følgende:
Medio marts – udkast til vedtægter til kritisk gennemlæsning sendes til bestyrelsen
18. april sagen skal på udvalgets møde
23. april sagen skal behandles af byrådet af i Aalborg Kommune
25. maj møde med alle grundejerne fra Ørnene før Generalforsamlingen
I regeringens nye vækstplan er der afsat en pulje på 9 millioner til forstærkning af diger. Knud
undersøger om, vi kan komme i betragtninger til at søge puljen.
Knud indhenter også et overslag på, hvad en forstærkning af diget vil koste.
2. Regnskab 2017
Regnskabet viser et overskud på ca. 30.000 i forhold til budget 2017. Overskuddet skyldes primært,
at Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen, at de tomme grunde ikke skulle klippes på
foreningens regning, ligesom der ikke skulle laves en opsparing til forstærkning af diget. De andre
poster på regnskabet har overholdt det budgetteret.
3. Vedligeholdelse af de grønne områder
I den nye sæson klipper vi stien ind til fredsskoven på nordsiden i hele dens fulde bredde. De øvrige
stier klippes som hidtil. Rabatterne langs vejene bliver klippet ca. en meter ind. Gert har ansvaret
for at få det sat i værk.
Der afsættes penge til bekæmpelse af muldvarper. Kim har ansvaret for at få det sat i værk.
4. Budget 2018
Der afsættes penge til at vedligeholde nogle af stikvejene i Havørnen, som er tiltrængt efter de
store vandmængder. Stamvejen og stikvejene afsættes der 35.000 kroner til.
Kim undersøger med Ivan om han løbende vil skrabe stamvejen og Havørnen og Kongeørnen efter
behov.
Budgettet til vedligehold af de grønne områder sættes op til 20.000 kroner. Beløbet er inklusiv
klipning langs stamvejen.
Bekæmpelse af uønsket bevoksning på engen afholdes hvert andet år og det er udført i 2017.
5. Generalforsamling
Vi booker Muldbjerg Kro igen. Susanne har ansvaret for det. Vi forsøger igen med drøftelser ved
bordene. Der følges op på mulige emner på næste møde. Dirigent og referent afklares til næste
møde. Knud og Leif har ansvaret for det.
6. Siden sidst

Bestyrelsen har fået en henvendelse angående klipning i fredsskoven, fordi træerne vokser indover
grundejes skel. Vi må ikke beskære i fredsskoven og har på den baggrund afvist at ville bekoste
beskæringen.
Brevet til grundejerne angående etablering af digelag blev godkendt og udsendes til grundejerne
hurtigst muligt.
7. Eventuelt
Næste møde er den 19. april kl. 18.30 hos Kim

