GENERALFORSAMLING
Mandag den 7. juni 2010
REFERAT

1. Valg af dirigent
-Karsten Bjørno Johansson
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Beretningen blev godkendt.
- Den kan læses på vores hjemmeside www.mariendal-havbakker.dk
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
-Regnskabet, som blev udsendt med indbydelsen, blev gennemgået af kasserer Sven Arne Magnusson
og godkendt uden bemærkninger.
-Forventninger til 2010-11 (udgifter til veje og evt. henlæggelser) ). Der er brugt 32.000 kr. på
asfaltgranulat til vejene i 2009, og det samme beløb er afsat til i år 2010.
4. Indkomne forslag
-Der var ikke fremsendt forslag til behandling.
5. Valg
På valg til bestyrelsen
-Grete Duvå, næstformand, genvalgt for 2 år
-Sven Arne Magnusson, kasserer, genvalgt for 2 år
-Inge Helth Lauridsen, suppleant, valgt for 2 år
På valg til revision
- Poul Bjødstru, genvalgt for 2 år
-Karin Kadin, suppleant,genvalgt for 1 år
Se den samlede bestyrelse på hjemmesiden.
6. Fastlæggelse af kontigent for det kommende år
-Bestyrelsen indstillede en forhøjelse på 50 kr. til 350 kr./året.
-Alle fremmødte foreslog en forhøjelse på 100 kr./året. Det blev derfor vedtaget, at kontingentet er
på 400 kr./året fra 2011. Kontingentforhøjelsen skal være med til at øge vores kassebeholdning til
dækning af evt. kommende udgifter på Ørnevænget, badebroen o.l.
7. Fastlæggelse af indbetaling til snerydningskonto (er en frivillig ordning)
-Der har været meget stor tilfredshed med snerydningskontoen, som har været støt stigende.
-Indbetaling af 100 kr./årligt bevares.

8. Eventuelt
-Der var kun 8 grundejere til at sætte badebroen ud – det er for få – så vi håber, det ser bedre ud,
når broen skal tages ind. Det er jo ikke kun arbejde. Man møder sin nabo, og der udveksles
erfaringer og informationer om vores dejlige Mariendal Havbakker.
-GPS og kørsel gennem Karlslundevej. Vejen er registreret som lukket vej, og Falck har nu ”kodet”
deres egne GPS, så vejen ikke fremover benyttes ifm. udrykning til vores område.
-Mobiltelefon - dækning. Emnet er på hver gang vi mødes, og det er de samme argumenter/forslag,
der bliver drøftet. Skal man have den bedste dækning, er det nok Telia, man skal benytte.
-Hvorfor betaler skovbørnehaven ikke kontingent? Helle Fyhn orienterede nye/gamle medlemmer
om det ”historiske” forløb på Mågevænget.
-Trafiksikkerheden på Ørnevænget blev atter taget op. Et nyt medlem ønskede chikaner og bad
bestyrelsen undersøge denne mulighed. Bestyrelsen orienterede om de tidligere drøftelser med Århus
kommune samt om de trafikmålinger, der er foretaget. Bestyrelsen vil drøfte punktet på næste møde.
-Vedligeholdelse af hæk/beplantning ud mod vejen. Især hjørnegrunde skal være klippet ind til skel.
-Bundgarnspæle. Er der rester fra knækkede bundgarnspæle på stranden, og hvem har ansvaret for
dem?
-Badebroen. Der ligger fiskekroge på broen og i vandet. Drøftes på et kommende møde. Skilt på
broen: AL FÆRDSEL PÅ BADEBROEN ER PÅ EGET ANSVAR!
9. Afslutning
-Formand Benno Nielsen takkede alle fremmødte for et godt og engagerende møde og ønskede alle
en god sommer og på gensyn Skt. Hans Aften ved bålet.
-Tak til Hedvig og Kaj for deres medvirken til et dejligt kaffebord
Næste møde er hos Grete i juli, dato kommer senere
-Punkt til dagsorden: Da vi har vedtaget en kontingentforhøjelse på generalforsamlingen, var det
måske godt, at alle medlemmer modtager referatet denne gang.
Ref. Carlo Larsen
20-06-10

