Grundejerforeningen Spidsbjerg generalforsamling 25/02-2019
1: nyvalgte dirigent, Erik Jacobsen, kunne konstatere at der var mødt 22 stemmeberettiget op. Og at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2: Dorthe Kragskov, der sidste år tilbød at give vores hjemmeside en tiltrængt renovering, samt oprette en
Facebook gruppe til foreningens medlemmer, er nu kommet i mål med denne opgave. Dorthe er samtidig
”moderator” for denne gruppe. Heldigvis har det vist sig at foreningens medlemmer som oftest holder en
sober og rummelig tone. Godt gået af vores medlemmer og stor tak til Dorthe for indsatsen.
Grundejerforeningen var ikke forhåndsinformeret da Gripskov kommune begyndte en renovering af vejene
i vores område. I den forbindelse kan vi nævne at grundejerforeningen eller bestyrelsen ingen myndighed
har i forbindelse med veje, trafikforhold, beplantning, eller andre forhold som en grundejer måtte have i
denne forbindelse. De enkelte grundejere bør derfor selv rette henvendelse til kommunen efter behov.
”Legepladsen” på fællesarealet er sat på hold. Et spørgsmål om at bestyrelsen er personlig ansvarlig for at
legepladsen overholder forskrifterne for offentlige legepladser. Hvis dette ikke er overholdt, og der sker en
ulykke, kan bestyrelsen i sidste ende blive erstatningsansvarlig. Der har været undersøgt om et eventuelt
tilsynsabonnement på legepladsen og dets udstyr, eller vores forsikring vil kunne afdække dette ansvar for
bestyrelsesmedlemmerne, uden den store succes. Der arbejdes videre på sagen.
Området omkring vores petanque bane er nu med på lejeaftalen, en tillægslejeaftale på 25.kr årligt.
Området vil blive indhegnet i løbet af året.
Til sidst er der et optimistisk håb om at det skulle lykkedes at få etableret en vejfest i løbet af sommeren. Et
par frivillige ildsjæle er tæt på at stable sådan en fest på benene. Følg med på Facebook og hjemmesiden.
3: Bestyrelsens fremlægning af det revideret regnskab. Godkendt uden bemærkninger.
4: opstilling af hjertestarter. Godkendt beløbet hævet til 20000kr hvis Trykfonden ikke giver tilskud.
5: ingen andre forslag modtaget.
6: budget godkendt hjertestarter hævet til 20000kr. kontingent 200kr.
7: A-Claus Olsen valgt B-Steen Skovbjerg valgt C-Raidar Hylsing valgt D-Henriette Dyrløv Marker Falkevej 12
E-Leif Munk valgt F- Finn Falbe Hansen valgt G- Jørgen Andersen valgt.
8: webredaktør (uden for bestyrelsen) Dorthe Kragskov.
9: emner som fortovene, fællesantenne, fibernet og for og imod medlemsbladet var emner der blev vendt
under emnet eventuelt…

