Referat fra generalforsamlingen Øster Hurup lørdag den 30. maj 2015-05-31

1. Valg af dirigent faldt på Anette Poulsen
2. Formandens beretning – godkendt med eneste kommentar: Vejens belægning er for ringe. Denne
betragtning kommer med i en samlet klage til kommunen.
3. Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af 200,- kr. Ingen indvendinger fra
salen.
5. Formanden kunne fortælle i oplægget at han, efter at have kontaktet en landinspektør, vurderede
udgiften til overtagelse af vejen, på kr. 15.000. Dette beløb er til tinglysning alene.
Bestyrelsen anbefaler at vi overtager vejene idet Jane Holt er oppe i årene, og vi risikerer at en evt.
ny ejer vil ”blande” sig i, hvordan vi vedligeholder vejene og retten til at krydse åen til Nørre Hurup
Vej. Fra salen blev der ytret at vi jo sikkert allerede havde vundet hævd til at krydse åen.
Dog fastholder bestyrelsen anbefalingen, at overtage vejene.
Spørgsmål fra salen ang. forsikring, hvis en person kommer til skade på vejen ved fald eller lignende.
Formanden kunne forsikre om at foreningen intet ansvar har i den forbindelse. Al færdsel på vejene
er på eget ansvar. Foreningen er kun forpligtet til at vedligeholde veje, præcis som vi gør i dag.
Undren fra salen om at Jane Holt virkelig vil gi’ vejene væk gratis, men det er på trods sandt.
Ang. Forurening af vejene – asfalt – har vi på skrift fra kommunen, at dette ingen betydning har.
Kommunen bruger selv knust asfalt som belægning. Der er ydermere undersøgt om der fra gamle
dage skulle være tjæreforurening på området i forbindelse med fiskernes tjæring af garn, men dette
er også udelukket.
Et spørgsmål fra salen lød om foreningen, hvis knust asfalt skulle blive forbudt om nogle år, kunne
forpligtes til at rense vejene for dette. Men da vi i forvejen har alle udgifter, er det uden betydning
for overtagelsen af vejene.
Bestyrelsen bad efter denne livlige debat, igen om tilkendegivelse fra de fremmødte, om overtagelse
af vejene. Kun 3 husstande var direkte imod, et par stykker var hverken for eller imod.
Dermed blev det vedtaget, at bestyrelsen sætter processen med overtagelse af vejene i gang.
6. Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen:
Margit Pedersen, Granvej 6 – blev genvalgt.
Ny i bestyrelsen blev valgt Gert Mogensen, Fyrvej 8.
Lars Ole Nielsen overgår til status af suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Genvalg til Birtha Olesen og Lis Madsen.
9. Ingen bemærkninger under eventuelt.
Referent, Jytte Jensen, Granvej 4

