
 Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 27. juli 2016 kl. 19-21  

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

Referat: 

Kim valgt  

 

2. Godkendelse af dags dagsorden 

Referat: 

Godkendt, men under punkt 7 drøftes salg af jord ved det østlige fløj- dige.   

 

3. Fritidshusejernes landsforening ved Kim 

Status på vores udmeldelse 

Referat: 

Bestyrelsen har modtaget en rykker på betaling af forsikringen gennem Fritidshusejernes 

Landsforening. 

Kim undersøger, hvad forsikringen dækker og om der er mulighed for at tegne en 

tilsvarende forsikring andets sted. 

Bestyrelsen forsøger fortsat at få Ørnene meldt ud af Fritidshusejernes Landsforening. 

Ørnene er truet med inkasso. Vi fastholder, at vi vil meldes ud med tilbagevendende kraft 

og arbejder videre med at blive meldt ud. 

 

4. Orientering om kontingent indbetalinger ved Knud 

Referat:  

14 grundejer mangler at betaler kontingent for 2015.  Der er uklarheder i forhold til 

indbetalingerne, som der arbejdes på at få klargjort. Men der en god dialog med de 

medlemmer, det drejer sig om. 

I 2016 mangler der kontingent- indbetalinger fra 18 grundejer og 11 grunde, hvor ejerne er 

gået konkurs.  

Der undersøges, om indbetalingerne kan betales via skatteopkrævninger til Aalborg 

Kommune. Knud undersøger det. 

  

5. Klipning af grunde ved Kim og Susanne 

Status på stand af tomme grunde 

Referat:   

Der er en del grunde med tidsler og selvsåede vildvoksende træer, som ikke er blevet 

klippet i henhold til ordensreglementet.   



Bestyrelsen vælger i år, at få slået de grunde, hvor der er tidsler på, fordi de er så 

fremskredne i vækst på nuværende tidspunkt, at det skal gøres nu. Samtidigt har 

bestyrelsen modtaget mundtlige klage over tidslerne. Bestyrelsen har den holdning, at 

tidsler og vilde, selvsået træer skal bekæmpes. Gert har ansvaret for at det bliver iværksat. 

Konkurs-grundene bliver ikke slået, da bestyrelsen ikke har modtaget kontingent for de 

grunde og dermed ikke kan bekoste opgaven. Der er stor usikkerhed om, foreningen 

nogensinde vil få pengene. 

Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at få kigget deres tomme grunde efter for tidsler og 

vildgroende træer og få dem bekæmpet. 

 

6. Vedligehold af de grønne områder ved Gert 

Kort gennemgang af, hvilke dele af de grønne områder, der vedligeholdes. Hvilket tilbud er 

givet på vedligeholdelsen og af hvem 

Referat:  

Gert redegjorde for udbudsmaterialet og hvilket tilbud, der er taget imod. Det koster 8500 

kroner at få slået hvert 14. dag. Fælles arealer, stier og digerne ovenpå bliver slået.  

Til september bliver træerne langs Tøtmosegårdvejen og langs stien øst/vest skellet 

klippet.  

 

7. Digerne ved ørnene ved Gert 

Vedligeholdelse af digerne, hvordan og ved hvem 

Referat: 

Digerne skal klippes på sideren et gang om året. Leif indhenter et tilbud til at få det slået på 

siderne 3 meter ned på begge sider. 

Salg af fløjdiget. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om salg matriklen, som diget er 

placeret på. Gert undersøger, om det er en mulighed at sælge matriklen til Egense Nord 

Digelag.  

 

8. Ordensreglementet ved Susanne 

Indledende drøftelse af en eventuel ændring af ordensreglementet, hvilke dele og hvordan 

skal det gribes an. 

Referat: 

Bestyrelsen vil kigge på en eventuel revidering af ordensreglementet. På næste møde 

fremlægges et forslag til, hvilke regler, der kan tilrettes. Kim og Susanne har ansvaret for at 

fremlægge forslag til næste møde. Eventuelle ændringer af reglementet vil blive fremsendt 

til godkendelse på generalforsamlingen i 2017 under indkomne forslag.  

 

9. Budget 2016 ved Knud 

Status på forbrug indtil d.d 

Referat: 



Der er til dags dato forbrugt 29.653 kroner. Regnskabet ser fint ud og er i balance. 

 

10. Eventuelt 

Referat. 

Næste ordinære møde er den 11. november kl. 19 

 

Punkter til næste gang: 

fartdæmpning på vejene 

 

 

referent: 

Susanne 

næstformand 


