Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ON af 1990 Løkken
afholdt lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00
på Kallehavegård Badehotel, Løkken
Antal fremmødte: 13 (11 grundejere)
Dagsorden:
(iflg. vedtægterne)
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af de fremmødte
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskabet
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den
15.07.2017.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 600 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Supplant
Revisor
Revisorsuppleant

Svend Erik Trudslev
Anders Øster
Margrete Larsen
Mette Moltsen
Anders Kristoffersen
Martin Bech
Ulla Jeppesen
Martin Bech

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Valgt 2015-17
Valgt 2016-18
Valgt 2016-18
Valgt 2015-17
Valgt 2016-18
Valgt 2016-17
Valgt 2016-17
Valgt 2016-17

8. Eventuelt
- Fastsætte dato for ordinær generalforsamling 2017
Formanden Svend Erik Trudslev (SET) bød de fremmødte velkommen og bemærkede, at det var dejligt at se
så mange fremmødte.
Ad 1: Preben L. Hansen blev valgt som dirigent med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Samtidig opfordrede han til at alle talte højt og tydeligt.
Ad 2: Alle fremmødte præsenterede sig.
Ad 3: SET gennemgik årets aktiviteter. Vejdræn: det har ikke været nødvendigt at få foretaget oprensning i
det forløbne år. Vi samarbejder med Kallehavegaard Klit (ejerlav) om vedligehold af Majvej og Magnus
Christensensvej vedr. grøften. Veje: der har som sædvanligt været bestilt grus til vejene. Dette er blevet lagt
på lige inden generalforsamlingen. Formanden bemærkede dog, at vi var ”blevet glemt” hos leverandøren
selv om han havde rykket flere gange for opgaven. Han forventer dog, at vejene skal rettes yderligere, da der
fortsat er vandhuller på begge veje. Navnlig overgangen fra asfalt til grus på Oktobervej giver fortsat store
vandpytter. Der har i perioden ikke været afholdt fysiske bestyrelsesmøder – alene korrespondance på mail
og telefon.
SET berettede om en telefonisk henvendelse fra en sælger af trådløst netværk. SET havde nægtet at udlevere
adresser mv. på foreningens medlemmer og at sætte reklameskilte op i området. SET oplyste, at SydEnergi
forventer at rulle fibernet ud i området ON1990 i 2018 og på attraktive vilkår. Dette punkt kan evt. tages med
på generalforsamlingen i 2018.
Endelig takkede SET bestyrelsen for godt samarbejde og til alle andre i området. Hermed overlod han
beretningen til generalforsamlingen.
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Der fremkom et par bemærkninger til referatet fra generalforsamlingen 2016: samarbejdet vedr. Majvej er
med Kallehavegaard Klit. Samtidig var der et ønske om, at referaterne fra generalforsamlingen kommer på
hjemmesiden (www.ON1990.dk) samtidig med, at disse sendes direkte til foreningens medlemmer.
Der var enighed om, at der er behov for yderligere grus på vejene. Samtidig blev der udtrykt ønske om, at
dette arbejde blev gjort udenfor sommerhussæsonen.
Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt.
Ad 4: Kasserer Anders Øster gennemgik regnskabet for 2016/17, som var godkendt af revisor den
03.06.2017. Alle kontingenter er indbetalt. Udgifter til Kallehavegaards Klit (Majvej) og grøft er i henhold til
aftale mellem foreningerne. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5: Der var fremsendt forslag den 17.07.17 om at ”få lagt noget grus i vejen (Oktobervej)”. Forslaget
bortfaldt, da punktet er gennemført, jfr. formandens beretning. Det blev besluttet, at der indhentes tilbud på
at få lavet en solid løsning i den østlige ende af Okobervej ved overgangen fra asfalt til grus.
Endelig blev bestyrelsen opfordret til at rette henvendelse til Løkken Vandværk og drøfte tryk på vandet og
reetableringer efter opgravninger i området.
Ad 6: Bestyrelsen foreslog 600 kr. Der var fremsat forslag om 500 kr., men 600 kr. blev vedtaget, bl.a. med
argumenter om, at der fortsat er et behov for at afsætte yderligere midler til nyt dræn (når det eksisterende
ikke kan mere).
Ad 7: Valg til bestyrelsen og diverse poster blev som nedenfor beskrevet:
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Supplant
Revisor
Revisorsuppleant

Svend Erik Trudslev
Anders Øster
Margrete Larsen
Mette Moltsen
Anders Kristoffersen
Martin Bech
Ulla Jeppesen
Martin Bech

Valgt
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt
Ikke på valg
Valgt
Valgt
Valgt

Valgt 2017-19
Valgt 2016-18
Valgt 2016-18
Valgt 2017-19
Valgt 2016-18
Valgt 2017-18
Valgt 2017-18
Valgt 2017-18

Ad 8: Evt.:





Dato for generalforsamling 2018: lørdag den 28. juli 2018 kl. 10.00
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for, at ”Tanken” på hjørnet af Oktobervej
kommer med i grundejerforeningen ON1990.
Muldvarpebekæmpelse blev drøftet. Der var blandt deltagerne et ønske om at gøre en samlet og
aktiv indsats i ON1990s område. Punktet tages på dagsordenen til generalforsamlingen 2018.
Spørgsmål til indsats kan rettes direkte til formanden SET (mobil 40323298).
SET takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne på, fremmødet til generalforsamlingen og
takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen godt igennem.

Ref: Margrete Larsen, sekretær
Kontingentet på kr. 600,00 skal indbetales senest den 01. september 2017 (og mærket med adressen på
indbetaler) til konto nr. 1551-4745081096.
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