
Nibe, d. 20. februar 2008. 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen af 1976 
afholdt d. 11. februar 2008 i Badmintonklubbens lokaler i Nibe Hallen. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Bodil Hansen blev valgt. 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Træerne langs vestsiden af stien langs Møllebakken med undtagelse af træerne ud for 
Bakkebo nr. 37, er fjernet og der er sået græs i stedet for. Udgiften hertil blev reduceret 
med ca. kr. 20.000, fordi bestyrelsen fandt en alternativ løsning i forhold til at have en 
entreprenør til at ordne det hele. En af grundejerforeningens beboere fjernede de store 
træstammer, hvorefter Hedeselskabet kom og fræsede de resterendetrædele ned i jorden. 
Gartneren såede herefter græs. 

l forlængelse af tidligere beslutning om at gøre legepladsen færdig efterhånden, som der 
er penge til det, er der i 2007 indkøbt 2 nye legeredskaber, som vil blive sat op, når 
græsarealet ikke længere er så blødt og vejret i øvrigt tillader det. De 2 nye fodboldmål er 
sat op. 

Grundejerforeningen har modtaget kr. 5000 til indkøb af legeredskaber fra Sparekassen 
Himmerland. 

Træer og buske langs legepladsens østlige side er beskåret. Bestyrelsen ser på, om det er 
nødvendigt med en grundigere beskæring, idet der ikke er fjernet så meget, som 
forventet. 

Stien fra Parkvej og op til den tværgående sti bag Bakkebo og tilhørende stikstier trænger 
fortsat til reparation. Bestyre lsen har igen kontaktet Aalborg Kommune, som har haft en 
mand ude at se på vedligeholdesesbehovet og taget billeder. Han meddelte, at nu vil 
vedligeholdelsen komme på budgettet. Men der er ikke sket mere. 

Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er en forholdsvis stor formue, men det skyldes, at 
fældningen af træerne langs stien bag Møllebakken blev væsentlig billigere end 
budgetteret. Efterfølgende blev regnskabet godkendt. 

Pkt. 4. Rettidigt indkomne forslag. 
Der er ikke modtaget forslag. 

Pkt. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Kassereren fremlagde budgettet og forslaget om at fastholde kontingentet på kr. 600. 
Budgettet blev vedtaget 

Pkt. 6. Valg af formand. 



....... 

Jette r-.1~1r<1u~rdscn. f{oscn\•Cj 2 b lev valg1 li"ll' rc:.lcu :·1f fi>rrnand c::n::; periode. ford i 
fOrm:1ndc:n tr.1k sig p5 grund al'n1anglcnde 11d. l)\f~. Jcuc t>.<1:1rqu:1rdscn .afgår ordin;,t:tt 
'i(lll t filr11 1~nd vcxl næste gener-.t lfor~1nl ing. 

l'l{t. 7. Valg af .2 be.styrel~·su1etllc::1n111cr s :1111l 1'UJ•plc:1nt. 
Jnt:ob ' f'y1n 1n -1\ndcrscn , Rc.lScnvcj 7. Kt111 Pr\.'l/ 1 11~1111t, lt ct.:>envcj 14 og Svend L--,rik 
C hrixtenscn, llcllisvcj 5 blev vaJgt 
Thorhjnm M<lrlcn$Cn, Be llisvej 9 b lev valgt ~11n :-.upplc:tnl. 
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Pkt. 8. Valg: af I re,•isor o~ Sul)1>l(~o111t . 
Knud I la~thr blev genv:1fgi son1 rcviS-Or. I l ::ul!t ·rh~>rup. lri-.:\ej 8: b le\' valgt sonl supplcat'lt. 

Pl..1. 9. f.\ c-n1ucl1. 
l:k"Sl~relsen bl.?-\ opfordre11il :Il f~kk: t~ Ojt ~ j!tæ'.\ro pa an.-alct mellem SdliS\tj og. 

._. stien lang.S Balkeb\). 
Et medlem opl}Sle. al (irundej1---rfore'"ningcn L.o.n ""-'i:l.C" 1\alht)rg K<11nn1uoe om penge fra 
Puljen til l:tilddistr ik1cr til indkc.,h "f lce1..·rcd,k'1bcr. ll)rud :.at al l egc::pliul~cn k:.ln benytte~ 
:tf ondr.:.- end g1'l111d..;-jerfbrenin,gcn. 
tlcst}'rclse11 b lev opfordrcl til al c~1~~c konlakt til Sl..ovbakf...ens gnJndcjcrforcning lbr at 
h1,rc, Clll l de vil være nlcd i .:.-n 1;.:.11'-·.'i hcn\'cndclM": til A;.llbo~~ Konuuunl.!' o m ~Il ffi 
f<u·trc-1.luccrendc: for:.'lnstaltninger sat op pd Park vej. rA·r henvises til . al der ko rcs stærkt på 
1 ~.-1 rkvcj. hvor born skol krydse vejd11 l"r.1 Skovt'l~tkkcn og til :.lit~n lang.s l~ lon1stcrvængct. 
n!1r dl! ..;knf i skole. og a t unge 1n~11 111--':"ker hJ't1 1~c strækningt'll 1il :11 k11rc ra"S 0 111 

:..l>11u11cren. 
Sfk)f".,;sn1ålct 1ln 1 lcgcpl:tdscn sk;.ll ind1x-ttc~ . !'lf1 :alle legeredskaber lever t>p til 
Arhcjds.tilsynets kr~1v blev dn)ftct. L>~:r l-..un11c il..kc.: t1pnt1s enighed. Uesryrel~n 
1ilkcndcg;:iv. :.lt alle oyc li:gcr<."<lskobcr. <lcr!l>t\'tl'-'' 4tp. v il k<lnl111e til ~u t)verholdt: 
J\rhejd:->til"yncts krav. 
llc~Lyn:lsL'fl acccpter~dc et IOC':"lag <lm, at deri.:' i:-ruai ludrt:~sc: komn11X ud med rcft.T<1lct . 
sJ 1nedl~1tuncmc h::ir ne~nnlC(C \ecl at kon1nlc i l.011L:i11 n1ed llc:sty·rcl~n. 
l)ef fremlont fol'$l:t.g Qnl. at der opretlc<it en c-n\a1lli~l\!' U\t:r gru.ndcj..:rlbreniogcns 

-.. n100lcn1mer. sa hL...r~Telscn hat ocm1ncre ,cc.f :u l.ommc i l..ont:t.1:1 med medlemmerne. 

" 

1•5 d~n ba#grund sk::il bcsty-l'C'ISC11 t)pf'ordrr til, at dt. :->Orn ttn~kcr :tt •f;;-el'<' 1n<-d p:i ~!i.dan 
("n e-ulail liste. sender dc:-rcs e.-nlail adrcs-.c n1cd opl;,·sn ing om navn og adresse cil 
f;.1lgc.nd(· c-mail:ldrcS<;C: 

irn1:1•111l"hrmann.bi/ .. 
1:--n1:.1il ad<cssc.n vil kc1n1n1c cil at ~til 11'i en :lhl·n t-..1nai l li:.-tc, ~:'i :illc k:>n se d~ <ln\'endtc c
n1:1ihtdrcsscr. når listen <1nvcndcs til u<l-"Cndel~c ufbcs.kedC'r lil 1ncdlcntnlcrne. l.i:.Len vil 
ikke b live bruf.!t til andt.•J. 

lnn:i S. L~hrnlann 
Sckrc1:t:r. 

& 1)3g!'lidcn. 
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