Grundejerforeningen ”Kjul”
Referat af Generalforsamling den 18. maj 2019.
Generalforsamlingen blev afholdt hos Kirsten Holmsberg. På generalforsamlingen var 16 grundejere
repræsenteret.
Vi har i det forløbne år mistet vores mangeårige og trofaste kasserer Jens Holmsberg, hvorfor vi startede
med at mides ham med et minuts stilhed. Ære være hans minde.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Kai Madsen foreslået og valgt.

Bestyrelsens beretning:
Se medsendte notat.
Kommentarer: Hjertestarteren er nu sat op og foreløbig tre medlemmer af foreningen (Svend Andersen,
Per Ploug og Jørgen Rottbøll) har været på hjertestarter kursus. Der er nyt kursus igen næste år, hvis andre
er interesseret.
Der kommer nyt affaldssystem. Tidshorisont dog endnu uvist. Hjørring kommune har under Naturmødet
inviteret til et møde omkring sommerhusejeres ønsker i forbindelse med affaldssortering. Flere
medlemmer agter at deltage.
Beretning vedtaget

Regnskab
Per Justesen overtog med kort varsel kassererposten og får en stor tak herfor af formanden. Til
fællesvejenes vedligehold er brugt kr. 22.000 primært på Kjulgårdsvej, som vi har haft problemer med i
flere år. Vi fortsætter med udelukkende at opkræve betaling til fællesveje og tærer endnu et år på
foreningens konto, således at der ikke opkræves foreningskontingent, men alene til vejvedligehold af
fællesveje.
Regnskab godkendt

Valg til bestyrelsen:
På valg er Per Justesen, Kai Madsen og Jane Christensen. Desuden skal vælges et bestyrelsesmedlem i
stedet for Jens Holmsberg.

Per J og Jane C, villig til genvalg. Kai M, ønsker at udtræde. Der skal derfor vælges 2 medlemmer til
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Kirsten Holmsberg og Gunnar Hansen.
Alle fire valgt med applaus.

Valg af revisor:
Nuværende revisor Søren Krogsgaard genopstillede, og blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:
Per Ploug foreslået og valgt.

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

EVT
Vedr. vand. Igen i år har der været vandproblemer i Kjul-området. Flere grundejere har været i gang
med at grave. Men det er ikke nok. Formanden indstiller igen til alle husejere om at få opgravet grøfter.
Vedr. stien til havet. Generalforsamlingen henstiller på det kraftigste at man benytter den oprindelige
sti i slugten. Svend A. har allerede i vinter fjernet faldne træer fra stien og lover at stå for klipning så
stien er farbar.
Vedr. affald. For at mindske antallet af affaldsspande, foreslår Jørgen Rottbøll at vi fremsætter ønske
om fælles affaldsbeholder til henholdsvis papir og til plast og metal på mødet med kommunen. Stor
tilslutning til dette. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Sommerfesten:
Festen afholdes i år lørdag den 13. juli hos Harald Dirks, Peter Hermansensvej 11A.

Referent
22. maj 2019 Jane Christensen

