
Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ørnene søndag den 22. august 2021  

 

Dagsorden: 

1. Planlægning af generalforsamlingen 

Der er følgende punkter til planlægning: 

- Input til mundtlig beretning 

- Indkomne forslag 

- Budget 2021 

- Regnskab 2020 

- Valg  

- Dirigent og referent 

Referat:  

Mundtlig beretning:  

Forslag til arrangement i forhold til Tall Ship og donation af bord/bænke sæt, vejens vedligehold 

og affald-udfordringer ved container 

Indkomne forslag: 

Forslag fra 4 grundejere – Gert fremlægger for bestyrelsen og Kim kontakter dem for en 

uddybning. 

Efterskrift: forslaget er trukket 

Budget 21 og regnskab 20: 

Budgettet blev tilrettet og oversendes til generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået 

Valg:  

Der er en kandidat til den ledige plads. Bestyrelsen takkede Knud for hans kæmpe indsats gennem 

årene. 

Dirigent og referent: 

Anders spørges som dirigent igen. Susanne gør det. Gorm spørges som referent. Knud spørger 

ham. 

 

2. Status på regnskab 2021 

Knud giver en status på regnskabet for 2021 



Referat: 

Knud gav en status.  

 

 

3. Placering af affaldscontainere 

Placeringen af affaldscontainerne drøftes i forhold til den mest hensigtsmæssige placering. 

To mail eftersendes til brug for drøftelsen 

Referat: 

Bestyrelsen arbejder på at flytte container tilbage på oprindelig placering, da feriegæster fra begge 

veje, vil kunne se dem ved ankomst til området. Kim følger op med Aalborg Kommune. Der har 

igen været store udfordringer med aflæsning af affald ved containerne, både restaffald og affald 

som der ikke var plads til i containerne. 

 

4. Orientering fra møde i fællesforeningen 

Susanne deltog i mødet i fællesforeningen i juni måned. Der gives en orientering fra mødet 

Referat: 

Susanne refererede fra mødet. Der blev orienteret om fællesforeningens økonomi. Der opkræves, 

når der afholdes møde. Affald og placering af container blev drøftet, ligesom kloakering i det 

gamle sommerhusområde. 

 

5. Overfladevand og forslag fra drænmester 

Rikke og Susanne har haft besøg af drænmesteren med henblik på at få et nyt tilbud på at 

afvande overfladevandet. Forslaget drøftes og oversendes til generalforsamlingen 

Referat: 

Susanne og Rikke orienterede fra drøftelse med drænmesteren og det forslag der vil blive 

udarbejdet til generalforsamlingen. Forslaget var ikke blevet fremsendt, så Susanne kontakter 

drænmesteren og rykke for forslaget inklusiv prisen for forslaget. 

 

 

6. Dispensation fra byplanvedtægten – status 

Susanne har sendt ansøgningen om dispensation for byplanvedtægten til Aalborg 

Kommune. Bestyrelsen følger op 



Referat: 

Aalborg Kommune har kvitteret for ansøgningen og oplyst, at sagsbehandler Christine Stensgaard 

skal behandle ansøgningen.  Ansøgningen blev sendt i juni måned. Susanne rykker for et svar 

inden generalforsamlingen. 

 

7. Eventuelt  


