
 

      Grundejerforeningen Ægir  
                                                     
      Generalforsamling den 25. marts 2014 
      Repræsenteret var: Nr. 3-4-7-9-12-17-18-20-22-26  
        
      Referat 
        

1. Valg af dirigent.  
      Hans Henning blev valgt  
         

2. Bestyrelsens beretning. 
      Ved formand Søren Thorsen:  
      Der blev afholdt vej arrangement den 2. maj 2013. 
      Der arbejdes fortsat med afvandingsproblematikken ved nr. 7, 8 og 9, samt  
      hvem der skal betale for etablering af P-båse. 
      Bump er blevet markeret, samt hajtænder ved sideveje.  Der mangler  
      hajtænder for enden af Ægirsvej ved nr. 3 og 4. Årsagen kendes ikke.  
      Der er indkommet klager over højden på vore bump til kommunen, som har  
      orienteret formanden om dette. Kommunen har lovet at tage sig af det.  
      Foreningen er blevet bedt om at fjerne blind vej skiltet i enden af  
      Ægirsvej ved Huslodsvej. Tilsyneladende blev skiltet sat op midlertidigt  
      undervejs  i reparationsfasen af vejen. Vi piller ned (Hans Henning) og  
      afleverer til Fredericia Spildevand. (Søren) 
      Alle bolte på vejens skilte er sat op med midlertidige bolte.   
      Der er bestilt skilt til starten af vejen ved Anemonevej. (Hans Henning og  
      Leif) 
         

3. Gennemgang og godkendelse af foreningens regnskab. 
      Ingen kommentarer 
         
      4. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt eventuelle indkomne forslag. 
      Behandling af P-båses placering på baggrund af rundspørge i april 2013. 
      Hvis vi ikke har P-båse, så må vi ikke holde på vejen. Kommunen skal  
      forholde sig til placeringen af P-båsene. Der afventes besked fra kommunen  
      om etablering af P-båse og om afholdelse af udgiften i forbindelse med  
      det.  
      Når der kommer udspil fra kommunen, informerer bestyrelsen foreningens  
      medlemmer.  
      Etablering af ekstra bump mellem nr.11 og 12, fremført af Søren: 
      Alle er interesseret i ekstra bump på vejen mellem nr.11 og 12. Beslutning  
      om at genoptage punktet, når tidligere planer er effektueret. Hvis der  
      skal etableres nye eller flere bump, skal alle vejens parceller være med  
      til at betale og ikke bare foreningen. 
      Foreningens hjemmeside: Villy fortsætter med hjemmesiden under vilma.dk og  
      han modtager 300 kr. årligt til dækning af udgifter. 
      Til efterretning: Villy forslår at foreningen ikke har en konto, da det  
      har kostet 375 kr. i 2013 for at have den.  Inga spørger i Arbejdernes  
      Landsbank om prisen på en tilsvarende konto. 
         



      5. Valg  
      På valg er:  
      Kasserer Inga Kobæk - Genvalgt for 2 år til 2016 
      Revisor Eigil Thomsen – Genvalgt for 2 år til 2016 
         
         
      6. Budget 
      Fastsættelse af budget, herunder kontingent for næste år. 
      Kontingent for 2015 blev fastsat til 200 kr. 
        
         
      7. Eventuelt 
      Breve til medlemmerne skal have navn og adresse på. 
      Martin siger tak for fine lokaler til afholdelse af general forsamlingen. 
      Kontingent skal jævnfør vedtægterne betales i januar måned og seddel herom  
      skal ikke vedlægges dagorden for generalforsamling i marts. 
 


