
Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen Væltesbakke, lørdag d. 4. juni 2016 

 

1. Valget til dirigent: Lars Andersen, Lærkevej 19. 

2. Formandens beretning – godkendt. 

Der har været afholdt møde i fælleshuset Øster Hurup, ang. affaldssortering. Margit Pedersen fra 

bestyrelsen deltog i dette møde. Mødet havde bl.a. til formål at få gode forslag og input fra 

borgerne. Konklusion – vi skal ikke sortere vores affald i sommerhusområdet. Der er dog opstillet 

affaldscontainere på Brugsens område, opdelt i forskellige affaldsgrupper.  

3. Aflæggelse af regnskab 2015: I kasserer Anette Poulsens fravær, fremlagde Jytte Jensen regnskabet, 

som blev godkendt uden anmærkninger. 

4. Fastsættelse af kontingent: Kontingent forbliver uændret – 200 kr. pr. år 

5. Nyt om vejene – Vi er stadig meget utilfredse med vejenes beskaffenhed. Formanden fortalte 

om et møde, som bestyrelsen afholdt torsdag d. 12. maj, med repræsentanter fra Mariagerfjord 

Vand og kommunen. Vejene blev beset, hvor bestyrelsen påpegede fejl og mangler, dog uden stor 

forståelse fra Mariagerfjord Vang og Kommunen. Bestyrelsen afventer referat fra møde, hvorefter 

der bliver vurderet næste skridt. Enighed om at sagen langt fra er afsluttet.  

Flere enkeltsager, hvor en beboer på egen hånd har klaget, har resulteret i små udbedringer. I et af 

tilfældene fik en beboer fortalt at det var dumt, at man ikke havde billedmateriale af vejene fra før 

opgravningen. Det kunne formanden dog hurtigt afvise er tilfældet, idet der ligger billeder af alle 

veje fra før på hjemmesiden Væltesbakke. 

Få beboere mangler stadig skelsten, som følge af kloakeringen. Formanden samler op, og laver en 

fælles indberetning.  

Afledt af en episode i påsken, hvor en beboer havde behov for ambulance, blev det kendt, at man 

via GPS havde svært ved at finde adressen. Årsagen er at man bliver vildledt af områdenavnet koblet 

sammen med vejnavnet ikke er korrekt hos f.eks. Garmin og andre udbydere. Formanden har efter 

henvendelse til kommunen fået lovning på at dette bliver rettet.  

Samtidig spurgte formanden kommunen om muligheden for opsætning af et områdeskilt ved 

indkørslen til Væltesbakke. Dette blev afvist fra kommunen, som sagde at det ikke blev brugt i 

Mariagerfjord kommune. Beboerne blev opfordret til, hvis man kendte eksempler i kommunen på et 

sådan skilt, at give besked.  

6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen: 

Søren Mogensen, Lærkevej 27– genvalgt 

Jytte Jensen, Granvej 4 - genvalgt 

  Anette Poulsen, Lærkevej 21 – genvalgt. 

Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Lars Ole Nielsen, Lærkevej 18 – genvalgt. 

8. Valg af revisor: 

Lis Madsen – Fyrvej 4 – genvalgt 

9. Eventuelt. Formanden startede en lille debat angående bredbånd. Var der evt. stemning for at 

undersøge om der kan opnås rabat, hvis der var interesse for at få abonnement osv. Konklusionen 

blev at med alle de udbydere, som er på markedet, var der ingen ønsker om at gå videre med dette. 

 

Referent: Jytte Jensen, Granvej 4. 


