Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen Væltesbakke
Øster Hurup, søndag den 9. juni 2019
1. Valget af dirigent faldt på Lars (Lærkevej 19), som kunne konstatere, at indkaldelsen til
generalforsamlingen var udsendt i tide.
2. Formandens beretning blev godkendt (se bilag).
3. Kassereren aflagde regnskab, som blev godkendt (se bilag).
4. Fastlæggelse af kontingent – forsætter uændret på 200,- kr./år
5. Nyt om veje: Der er efter et længerevarende og ihærdigt forløb opnået erkendelse af, at vi
ikke kommer længere med kommunen og Mariagerfjord Vand, hvorfor der nu igangsættes
proces med indhentning af tilbud på vedligeholdelse af vejene. Der opstod en snak om,
hvorvidt det skal være grus eller knus asfalt.
Valget faldt på at bibeholde knust asfalt.
Der var også en kort snak om, hvorvidt der skulle etableres vejbump. Bestyrelsen
undersøger mulighederne ved kommunen og hvis det er tilladt tages dette punkt op på
næste års generalforsamling.
6. Indkomne forslag - der var ikke indkommet forslag
7. Valg til bestyrelsen:
Gert Mogensen, Fyrvej 8 – genvalgt
Margit Pedersen, Granvej 6 – genvalgt
Bestyrelsessuppleant:
Lars Ole Nielsen, Lærkevej 18 – genvalgt
8.

Valg af revisor + revisorsuppleant:
Revisor: Lis Madsen, Fyrvej 4 – genvalgt
Suppleant: Birtha Olesen, Lærkevej – genvalgt.

9. Eventuelt:
Info fra Grethe – beboer på Væltesbakke – at der er ”krisemøde” på biblioteket i Hadsund
den 12. juni angående udledning af spildevand i Kattegat fra andre kommuner.
Enighed om, at det er kritisabelt, at der ikke er sendt orientering ud til
grundejerforeningerne i eksempelvis Øster Hurup.
Spørgsmål til bestyrelsen angående broen, som forbinder Væltesbakke med Nørre
Hurupvej. Hvem ejer den? Hvem skal vedligeholde den?
Ang. ejerforholdet, så tilhører den Jane Holsts arvinger. Beboerforeningen har ingen ønsker
om at ændre dette.
Ang. vedligeholdelse, så er det beboerforeningen, som har pligten. Der blev nævnt, at
broens brædder er i dårlig stand, det vil blive udbedret i løbet af sommeren.
Formanden sluttede af med at takke for stort fremmøde og kaste bolden op til en eventuel fælles
arbejdsdag/vejfest. Beboerne blev sendt hjem med det i tankerne.

Referent, Jytte (Granvej 4)

Ø.Hurup, 9. juni
2019

Beboerforeningen Væltesbakke.
Beretning ved Generalforsamlingen 2019.
Ved vores første Bestyrelsesmøde, gjorde vi som vi plejer, nemlig at lave en konstituering, 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 siden vi sidst sad her, har vi forsøgt at få kommunen til at reparere vore veje,
det har som det plejer krævet et par besøg på kontoret i Hadsund.
Gert og jeg var heldig en fredag at møde Direktøren Søren Erikstrup, som var meget uforstående,
da han troede at de ting de gav tilsagn om at lave, var udbedret.
Han love at tingene snarest ville blive ordnet, ja han satte sågar dato på, vi var godt nok meget
skeptiske, men der kom en kloak på Egevej i svinget, og der kom asfalt på, samt på bakken på
Fyrvej.
Vi er nok kommet så langt som det er muligt med kommunen som vi kan?
Vi har i dette forår været ude at bruge penge, nemlig til nye skilte, et nyt så man igen kan se at
man skal passe på børnene i området, samt huske hastigheden på MAX 20 km.
Vi har også sat et skilt op, så man kan se hvilke veje der i området.
Så vidt jeg ved, har området igen i år, været forskånet for tyveri og hærværk,
Hvis der stadig er nogen der mangler at Give Anette jeres mail-adresser, så tager hun stadig imod.
Jeg vil igen i år rose beboerne, for den måde i holder området på.
Jeg kan dog se at jeg måske selv har et problem, da beplantningen helst skulle være på egen
grund og ikke ude på vejen.
Vejret har været godt siden sidst vi var her, så igen kik lige på højden af beplantningen, også i
forhold til naboer/ genboer.
Jeg vil som jeg plejer bede jer, og jeres gæster om at køre stille og roligt i området, jeg bor selv på
et hjørne, hvor vi ofte ser heldige bilister når de farer igennem krydset Egevej/ Lærkevej.
Hvis i oplever noget som vi i bestyrelsen skal se på, så kontakt formanden, det kan være broen
rækværk eller lignende.
Jeg vil som jeg plejer gerne slutte med at takke for fremmødet til vores generalforsamling, det er
altid rart når der er stor interesse for Beboerforeningen.
En stor tak til bestyrelsen for det arbejde det har været at komme i tale med kommunen, for at
opnå det bedste for vores Beboerforening.

