Referat af Ordinær Generalforsamling
i Grundejerforeningen ON af 1990 Løkken
afholdt lørdag den 30. juli 2016 kl. 10.00
på Kallehavegård Badehotel, Løkken

Antal fremmødte: 17 (13 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
16.07.2016.
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
Henning
Christensen
Revisor
Ulla Jeppesen
Revisorsuppleant Martin Bech

Ikke på valg

Valgt 2015-17

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

Valgt 2014-16

På valg
På valg

Valgt 2015-16
Valgt 2015-16

Valgt 2014-16
Valgt 2015-17
Valgt 2014-16
Valgt 2015-16

8. Eventuelt
- Fastsætte dato for ordinær generalforsamling 2017
Formanden Svend Erik Trudslev (SET) bød de fremmødte velkommen og gik 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 gennemgik årets aktiviteter, som ikke havde været mange. En særlig velkomst lød til nye
medlemmer af ON1990. SET havde i det forløbne år fået en henvendelse fra Vrendsted Klit. Ved
gennemgang af deres ejerlav havde de konstateret, at Majvej 2 var en del af ON1990. SET og AØ lavede på
denne baggrund en aftale med Vrendsted Klit om at de fortsat vedligeholder deres egne veje og at ON1990
betaler 1.500 kr. årligt for dette. Majvej 2 overgår til ON1990 og betaler kontingent hertil, første gang i 2017.
for 2016 er det aftalt, at Majvej 2’s kontingent modregnes i bidraget til vedligehold.
Vejene har fået kørt grus på efter behov. Medlemmerne opfordres til at kontakte formanden direkte, hvis de
oplever yderligere behov for grus.
Vejdrænene er blevet spulet, og det sker også efter behov.
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Endelig pegede SET på, at vi har et rigtig pænt område med god trivsel. Dejligt at vi kan mødes til
generalforsamlingen og hygge os.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Ad 4: Kasserer Anders Øster gennemgik regnskabet for 2015/16, som var godkendt af revisor den
16.07.2016. Bestyrelsen har i perioden klaret opgaverne med mail og telefon, og har således kun afholdt 1
bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen. Der har været afholdt udgifter til grøft og veje. Regnskabet
blev godkendt.
Ad 5: Ingen forslag.
Ad 6: Bestyrelsen foreslog 600 kr, hvilket blev vedtaget.
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

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

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

Ad 8: Evt.:








Dato for generalforsamling 2017: lørdag den 29. juli 2016 kl. 10.00
SET oplyste, at vi har givet tilladelse til, at Magnus Christensensvej maskinoprenser grøften.
Grundejerne for enden af vejene opfordres til at klippe beplantningen ned, navnlig omkring skiltene.
Overgangen på Oktobervej fra asfalt til grus, hvor der samler sig meget vand, blev diskuteret (og
efterfølgende besigtiget).
Ønsket om en bro over den lille bæk ved Jomfrubakkerne blev atter i år drøftet. På denne baggrund
besluttede forsamlingen en tilkendegivelse at, hvor vidt man ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde
videre med dette punkt. 4 grundejere sagde ja, 8 grundejere sagde nej og 1 grundejer undlod at
stemme.
SET takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne på, fremmødet til generalforsamlingen og
takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen.

Ref: Margrete Larsen, sekretær

Kontingentet på kr. 600,00 skal indbetales senest den 01. september 2016 (og mærket med adressen på
indbetaler) til konto nr. 1551-4745081096.
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