Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 3. maj 2020
Afbud: Gert
Dagsorden:
1. Siden sidst
Referat:
Påfyldning af knust asfalt på stamvejen, som tidligere besluttet, har været sat i bero på
grund af det gode vejr. Det ikke har været nødvendigt at udbedre vejen. Bestyrelsen
besluttede, at udbedringen stilles i bero til efter generalforsamlingen, da vi nu er så tæt på
generalforsamlingen. Generalforsamlingen spørges forud for en beslutning at denne
økonomiske størrelse.
2. Generalforsamling den 29. maj
Vi skal planlægge indholdet af generalforsamlingen den 29.maj. Følgende punkter aftales
og drøftes:
- Beretningen
- Dirigent og referent
- Indkomne forslag
Der er 4 indkomne forslag.
1. vedtægtsændring fremsættes af bestyrelsen
2. dispensation fra byplanvedtægten fremsættes af bestyrelsen som lovet
3. Forslag om overfladevand fra Carsten Roed
4. Forslag om ændring af byplanvedtægten fra Anders Christiansen
- Regnskab 2019 og budget 2020
- Valg – bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
- Materialer på hjemmesiden
Referat:
Bestyrelsen fastholder at afholde generalforsamlingen, indtil vi ved, hvilke udmeldinger,
der kommer fra regeringen omkring restriktioner for forsamling. Hvis restriktionerne
lempes og Muldbjerg Kro kan overholde retningslinjerne, så afholdes generalforsamlingen
som planlagt. Ellers bliver generalforsamlingen udskudt til 4. september.
Stikord til beretningen blev givet til Kim.
Dirigent: Bestyrelsen spørger Anders. Referent: bestyrelsen spørger Gorm.
Indkomne forslag: Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag. Forslaget om ændring af
byplanvedtægten fra Anders Christiansen undersøges hos Aalborg Kommune forhold til

håndhævelse og eventuelt dispensation fra den. Men det er bestyrelsens holdning, at
bestyrelsen ikke kan påtage sig forslaget om en ændring af byplanvedtægten.
Forslaget om overfladevand støttes ikke af bestyrelsen, da forslaget ikke løser områdets
udfordringer med overfladevand. Forslaget løser umiddelbart kun problemstillingen for få
grundejere på Kongeørnen. Bestyrelsen kontakter drænmesteren igen, for at høre om
forslaget fra sidste år stadig er gældende, da det i bestyrelsens optik, stadig er den bedste
løsning for området. Prisen på Carsten Roeds forslag drøftes også med drænmesteren.
Regnskab og budget: Regnskabet for 2019 blev fremlagt. Det er klar til revisoren. Budgettet
blev fremlagt.

3. Eventuelt
Referat:
Susanne havde et par forslag til ændringer på hjemmesiden. Der kommer tre nye linjer på
hjemmesiden. En økonomi og et bestyrelsesreferat og en generalforsamling.

