
Grundejerforeningen af 1976 Referent: Thomas Zinther

Generalforsamling 3.marts 2022

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 


2. Bestyrelsens beretning om de forgangne år.  

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor.  

4. Rettidigt indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

6. Valg af kasserer, eller hjælp til dennes opgaver.  

7. Valg af revisor og revisor suppleant.  

8. Valg af 1 menig medlem til bestyrelsen.  

9. Valg af 2 menige suppleanter  

10.Eventuelt 




Dirigent 

Hans Thorup blev valgt som dirigent, 

Generalforsamlingen nåede til enighed om rettidig indvarslet indkaldelse til generalforsamling


Bestyrelsens beretning 

Forsikringen er på plads for de næste 5 år


Grundejerforenings hæk på Møllebakken fjerner vi efter bestemmelse i bestyrelsen. Den 
ødelægger andres hække.

Der er indhentet tilbud, og den fjernes snarest og græs bliver sået


Legepladsen trænger til en kærlig omgang. Bestyrelsen vil gerne have forslag hvis nogen har 
ideer. Send en mail eller kontakt bestyrelsen. 


Forslag til legeplads: 
Der blev ytret forslag om normal vedligeholdelse

Vinter: Kælkebakke etablering på Møllebakken

Bænke borde ved legeplads

Forny rutschebane

Babygynge

Falde underlag


Bestyrelsen fik bemyndigelse fra generalforsamlingen til at bruge cirka 75-100.000 kr på fornyelse 
af legeplads i 2022




Grundejerforeningen af 1976 Referent: Thomas Zinther

A flæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent m.m. 

Regnskab er underskrevet af bestyrelsen og revisor

Kasserer Helle Sørensen fremlagde regnskab for 2020 og 2021. 

Fyldestgørende regnskab kan ses på grundejerforeningens hjemmeside.


Regnskabet blev herefter godkendt


Grundejerforeningen fastlæggelse af kontingent i 2021 skete ikke pga corona. 
Generalforsamlingen stemte for at vi holder kontingentet på 700 kr.


Det volder noget besvær for kasser at få alle kontingenter ind, og derfor diskutere bestyrelsen om 
vi skal til at bruge betalingsservice fra 2023, eller om vi evt kan køre kontingentet over 
ejendomsskatten (efter forslag fra grundejer)


Generalforsamlingen besluttede IKKE at indkræve kontingent for 2022, men fokusere på at få alle 
med for 2021. De få der har betalt for 2022 vil blive refunderet.


V alg til Bestyrelse 

Birthe Hjorth blev valgt som ny kasserer


Hans Thorup blev valgt som revisor, men ønskede større samarbejde med revisor suppleant end 
hidtil.


Helle Sørensen stillede op som revisor suppleant, og blev valgt


Rune Bo Jensen ønskede at stille op som menig medlem af bestyrelsen og blev valgt.


Frederik Denker - valgt som suppleant til bestyrelsen.


Hanne Carlslund Poulsen: Valgt som suppleant til bestyrelsen


Evt.


Der blev diskuteret kloakker og rensning heraf. De skal holdes ved lige af Aalborg Kommune. 

Husk at bruge “tip” appen, som en venlig hjælp til Aalborg kommune.

Der ønske om at gøre stierne omkring grundejerforeningen bredere. Dette skal tages op til Aalborg 
Kommune. Det er Hans Thorup i gang med.

Opkørsel mangler ved Møllevej, og her bliver der “tippet” til Aalborg kommune.


Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.



