
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde fredag den 29. marts 2019  

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

Referat: 

Alle grundejerforeninger er blevet kontaktet igen, fordi der mangler hjerteløbere.  

Vi tager det med til generalforsamlingen under eventuelt. 

  

2. Opfølgning på overfladevand på Havørnen ved Knud 

Knud har haft kontakt til en drænmester. Knud giver en status på, hvad drænmesteren har sagt. 

Bestyrelsen drøfter, hvordan sagen skal fremlægges på generalforsamlingen. 

Referat: 

Bestyrelsen drøftede tilbuddet fra drænmesteren. Bestyrelsen er tvivl om, hvorvidt der er en 

rørledning i forvejen mellem den gamle grøft i fredsskoven og skellet mellem Havørnen og 

Kongeørnen langs med pumpehuset. Det undersøges. Ifølge tilbuddet skal grundejerforeningen 

Ørnene betale udgifterne til tinglysning og 50 % af etablering af højvandslukke. Udgifterne til 

vedligeholdelse af grøft og rør deles mellem Ørnene og landmanden. Hvad omkostningerne ved 

vedligeholdelse af grøft og rørledning, som foreningen skal tilkobles, skal undersøges. 

Tilrettelæggelsen af behandlingen på generalforsamlingen blev aftalt. 

 

3. Budget 2019 ved Knud 

Knud fremlægger udkast til budget 2019. Bestyrelsen drøfter forslag til kontingent for 2019. 

Referat: 

Knud fremlagde forslag til budget 2019. Budgettet er tilrettet efter drøftelsen på sidste møde. Vi 

sætter 6000 kroner af til vedligehold af diget. 

Bestyrelsen fremlægger forslag om kontingentnedsættelse på 200 kroner pr. grundejer fra 2020.  

 

4. Generalforsamling 2019 ved Susanne 

Bestyrelsen drøfter tilrettelæggelsen af generalforsamlingen, herunder indkomne forslag om 

vedtægtsændring 

Referat: 

Bestyrelsen drøftede tilrettelæggelsen af generalforsamlingen. Invitationen sendes ud midt april. 

Susanne og Kim laver det sidste indkomne forslag og den mundtlige beretning. 

                                 

5. Opfølgning på klipning i 2019 ved Gert 

Gert giver en status på de tilbud, han har indhentet. 

Referat: 

Gert gennemgik planen for græsklipning. Vi fortsætter med samme klipper som sidste år. 

 

6. Status på etablering af digelag ved Susanne 

Referat: 



Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Aalborg kommune angående den stiftende 

generalforsamling i det kommende digelag. Bestyrelsen svarer Gerd Jungdal, at 

generalforsamlingen godt kan være samme dag som Ørnenes generalforsamling, men kl. 17. Knud 

laver et overslag over, hvilke udgifter Ørnene har haft med vedligeholdelsen af diget de seneste tre 

år til kommunen. Bestyrelsen tilbyder, at holde udgifterne ved vedligeholdelsen i 2019 også, men 

på samme niveau som tidligere og med samme økonomi. Susanne svarer Gerd Jungdal.   

 

7. Eventuelt 

Referat: 

Gert har modtag brev fra Bo trygt. En kampagne fra TrygFonden. De tilbyder at komme på 

generalforsamlingerne og give råd og tips til at forebygge indbrud. De inviteres ikke til vores 

generalforsamling.  

Bestyrelsen takkede Leif for sin indsats i bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 


