Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”ON 1990”, Løkken
afholdt lørdag den 28. juli 2018 kl. 10.00 på Kallehavegård Badehotel, Løkken
Antal fremmødte: 17
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
14.09.2018.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 600 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Kasserer

Svend Erik
Trudslev
Anders Øster

Sekretær

Margrete Larsen

Bestyrelsesmedlem Mette Moltsen
Bestyrelsesmedlem Anders
Kristoffersen
Supplant
Martin Bech
Revisor
Ulla Jeppesen
Revisorsuppleant Martin Bech

Ikke på valg

Valgt 2017-19

På valg (villig til
genvalg)
På valg (villig til
genvalg)
Ikke på valg
På valg (villig til
genvalg)
På valg
På valg
På valg

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

8. Eventuelt
- Fastsætte dato for ordinær generalforsamling 2019
Formanden Svend Erik Trudslev (SET) bød de fremmødte velkommen og opfordrede til, at man næste år
huskede at melde sig til, så der var bestilt til alle fra mødets start. Herefter gik forsamlingen over til den
udsendte dagsorden.
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 holde talerækken og at tale
tydeligt.
Ad 2: Alle fremmødte præsenterede sig kort.
Ad 3: SET bød foreningens 3 nye grundejere velkommen til området. Problemer med høj vandstand i den
østlige ende af Oktobervej er nu løst ved, at der er lagt et større stykke asfalt på vejen. Vejene mod
Kallehavegårds Klit er også vedligeholdt med grus helt ud til Strandvejen. Drænet er spulet og vi venter nu
på regningen, som indgår i næste års regnskab. STOFA forventer at starte udrulning af fiber i området efter
sommerferien. Tilslutning er gratis nu men ikke fremadrettet. TV-pakker kan meldes fra hvis ønsket, såfremt
man kun ønsker Internet-delen. Formanden sluttede herefter sin beretning.
Der var lidt drøftelse af STOFA’s pakker og erfaringer med den fysiske tilslutningsproces.
Novembervej 18 havde oplevet brud på vandrørsledningen i vejen. Dette er nu udbedret. Samtidig blev der
opfordret til, at alle grundejere husker at lukke for udendørs vandhaner, således at spild og evt misbrug
undgås.
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Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 4: Kasserer Anders Øster gennemgik regnskabet for 2017/18. Årets overskud udgør 7.367,23 kr, som
overføres. Egenkapitalen ultimo udgør herefter 58.128,70 kr. Det forventes at der komme en regning på ca.
30.000 for asfalt mv.
Områdets veje blev drøftet. Majvej går ind over en grund, og vejen er over tid ”flyttet” mod øst. SET vil tage
dette punkt med Sejlstrup og sikre, at der næste gang skrabes godt mod vest, så vejen føres tilbage som
oprindelig tiltænkt og ikke ændres via fx hævd.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 5: Ingen forslag.
Ad 6: Bestyrelsen foreslog 600 kr, hvilket blev vedtaget.
Ad 7: Valg til bestyrelsen og diverse poster.
SET opfordrede til, at også flere kandidater stillede op til posterne. Valgte blev:
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

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

Valgt 2017-19
Valgt 2018-20
Valgt 2018-20
Valgt 2017-19
Valgt 2018-20
Valgt 2018-19
Valgt 2018-19
Valgt 2018-19

Ad 8: Evt.:



Dato for generalforsamling 2018: lørdag den 27. juli 2019 kl. 10.00
Grundvandsstanden i området blev drøftet. SET opfordrede til, at grundejerne sørger for at egne
dræn til vejen og sandfang fungerer.
 Det blev påtalt, at renovationsvognen kører alt for hurtigt på vores veje. SET tager kontakt til
renovationsselskabet og påtaler dette.
 Der opleves stigende og hurtigkørende trafik på vejene. SET opfordrede til, at man som grundejer
selv påtaler dette. Samtidig tages punktet op med Kallehavegårds Klits grundejerforening.
 SET oplyst, at foreningens vedtægter vil blive opdateret inden næste generalforsamling.
 Udskiftning af affaldskontainere i kommunen udskiftes løbende, først byen og herefter
sommerhusområderne.
Formanden takkede herefter for deltagelsen i årets generalforsamling.
Ref: Margrete Larsen, sekretær
Kontingentet på kr. 600,00 skal indbetales senest den 01. september 2018 (og mærket med adressen på
indbetaler) til konto nr. 1551-4745081096.
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