torsdag den 1. marts 2018

Referat af generalforsamling 7.marts
Indkaldelse
Generalforsamling meldt i rette tid (14 dage inden)
Vi ændre evt vedtægterne, så generalforsamlingen også kan samles i marts efter
behov.

Læbælte og grønne område ved legeplads
Ekstra afstemning om penge til læbælter/grønt område:
15.000 kr kan afsættes
Hybenbuske skal fjernes til som første prioritet

Hjemmeside
Ny hjemmeside www.grundejerforeningen1976.dk
Fremlægning af webside
Tiltag til hjemmeside, Skriv det via tip, hjemmeside, fås som app

Budget
Godkendt budget
Hold kontingent på 600 kr

Nye medlemmer til bestyrelsen
Helle Birgitte Sørensen: Kasserer
Jørgen Hjort: Mening medlem
Hans Nør: 2.suppleant

Lys, Hobrovej og Tunnel
Lys ved Hobrovej ud for Mølleparken
Forslag om at få det sagt til kommunen, tag sagen op igen inden det nye område
står færdigt
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Samådet for Nibe og grundejerforeningen har skrevet til Aalborg kommune før, men
med melding om at der ikke var penge til projektet. Mølleparken byder muligvis på
en tunnel under Hobrovej, og det kan måske gøre noget ved lyset.
Bestyrelsen tager kontakt til kommunen igen.
Det er en god ide at skrive læserbreve, så der kommer pres på kommunen, inden
det nye område står færdig. Når det færdigt er det for sendt

Hus og Mølleparken
Vi overtager ikke del af Mølleparken og huset. Det var for besværligt for kommunen
at overgive, og bestyrelsen og generalforsamlingen ønskede ikke at overtage.
Huset ønskes fjernet, bestyrelsen tager kontakt til kommunen.

Fælles arbejdsdag 9.juni 2018 kl. 10-16
Bestyrelsen ønsker at alle mødes/inviteres til fælles arbejdsdag. Vi skal have malet
dele af legepladsen, skiftet et par bjælker og en lavet en smule havearbejde.
Der kommer tilmelding på hjemmesiden, så vi ved hvor mange sodavand, øl og
pølser der skal skaﬀes. Vi håber at mange dukker op og støtter op om deres
område vedligeholdelse

Fond-søgning til legepladsudvidelse
Bestyrelsen kigger en smule på det i løbet af 2018.
Referat
Thomas Zinther (Bellisvej 5)
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