Referat af ordinær generalforsamling i
Beboerforeningen VÆLTESBAKKE
Lørdag, d. 16. juni 2018 kl. 11.00 på Hr og Fru Jensen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Nyt om veje
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
Søren Mogensen, Lærkevej 27 – genopstiller
Jytte Jensen, Granvej 4 – genopstiller
Anette Poulsen, Lærkevej 21 – genopstiller
Valg til bestyrelsessuppleant:
Lars Ole Nielsen, Lærkevej 18 – genopstiller
8. Valg af revisor:
Lis Madsen, Fyrvej 4 – genopstiller
Valg af revisorsuppleant:
Birtha Olesen, Lærkevej 4 – genopstiller
9. Eventuelt
Referat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Lars Stig Andersen, Lærkevej 19 blev valgt til dirigent.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt – se bilag.
Kassereren aflagde regnskab – se bilag.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200,- kr. – forslag blev enstemmigt vedtaget.
Nyt om veje
a. Bestyrelse og generalforsamling er enige om, at vejene stadig ikke er genetableret til
oprindelig stand efter kloakering og nu nedlæggelse af fibernet.
b. Bestyrelsen har svært ved at komme i dialog med kommunen om genetablering af
vejene efter kloakering.
c. Der har igen været besigtigelse af vejene i februar, hvor kommunen efterfølgende lovede
at vende tilbage. Dette har de ikke gjort.
d. Bestyrelsen har bedt kommunen enten møde op på generalforsamlingen eller indvillige i
at betale tilbud fra Essendrup Vejservice om renovering af vejene. Dette har de ikke
givet en tilbagemelding på.
e. Da formand direkte kontakter dem, indvilliger de i at betale ca. 8.000,- til småreparationer. Dette tilbud vil bestyrelsen umiddelbart ikke godkende.
f. Diskussion på generalforsamlingen om forskellige strategier.
g. Beslutning om, at bestyrelsen kæmper videre ad dialogens vej.
Ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen
a. De opstillede kandidater blev alle enstemmigt genvalgt.
b. Bestyrelsessuppleant blev enstemmigt genvalgt.
Revisor og revisorsuppleant blev enstemmigt genvalgt.
Eventuelt
a. Opfordring til at sende mailadresser til kasserer Anette Poulsen,
ahornvej70@mail.tele.dk.
b. Formanden takkede for god ro og orden

Ø.Hurup 16. Juni 2018

Beboerforeningen Væltesbakke.

Beretning ved Generalforsamlingen 2018.
Ved vores første møde efter generalforsamlingen 2017 konstituerede
bestyrelsen sig med Anette Poulsen som kasserer og undertegnede som
formand.
Margit Pedersen, Jytte Jensen og Gert Mogensen som øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Det år der nu er gået, har ikke givet de store udfordringer for bestyrelsen og
dog har der været noget.
Nemlig invitationen til fibernet, som kom som et tilbud til Væltesbakke.
Som I kan se er der nogle beboere som har sagt ja til tilbuddet, og vi kan se
hvor de har gravet ????
Vejene? Ja farcen fortsætter.
Vi har rettet flere henvendelser til Mariager Fjord Vand uden resultat.
Jeg har 2 gange henvendt mig personligt på kontoret, hvor de har lovet os et
møde.
Det lykkedes for os fredag 9. februar, her deltog Søren Erikstrup og Direktør,
Preben Poulsen fra Mariager Fjord Vand samt Anders Grandkvist fra
Mortensen Nymark og Niels Pedersen, Essendrup Vejservice.
Fra bestyrelsen deltog Gert, Margit og Søren.
De kunne godt se de fejl og mangler som vi påpegede, som de ville gå hjem og
drøfte.
Endnu ingen svar fra mødet.

Essendrup vejservice har sent et tilbud om renovering af vejene på 27.500kr
På bestyrelsesmødet 27. april sende vi en mail, hvor vi angav 2 løsninger
1. De kunne komme 16. juni og forsvare over for jer hvordan tingene hang
sammen.
2. Eller de kunne betale Essendrup for renovering.
Vi bad om svar senest 1 juni ???????

Området har igen i år været forskånet for hærværk/tyveri.
Husk mailadresser til foreningen for dem der mangler.
Igen i år er der ros til vedligeholdelse af vores område.
Jeg vil dog lige bede jer om at se på vores bevoksning, er den ved at blive for
høj, skygger den for naboen, det er muligt at det ikke generer på egen grund,
sol osv. Men prøv at se det fra naboen/genboen side - Tak
Kør fortsat stille og roligt i området, så alle kan færdes sikkert.
Jeg vil slutte med at takke for fremmødet, og interessen for foreningens
arbejde.
En stor tak til bestyrelsen for arbejdet for vores fælles forening.

