
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørhede Øst 

Lørdag den 29. april 2017, Multihallen Sdr. Nissum 

Referat. 

Spisning kl. 18,00 derefter generalforsamling kl. 19,00 

76 personer til spisning, 3 personer mødt senere til general forsamling. 

Formand Mette Pedersen bød velkommen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Valgt blev Tonni Jensen, han kunne meddele at generalforsamlingen var 

lovlig varslet. 

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, bilag 1. Beretningen blev godtaget af 

forsamlingen, dog var der en bemærkning fra Østerskovvej 127, hvordan vi ville komme ud 

med indkaldelsen til General forsamling, til dem der ikke har mail. Vi indkalder via mail, 

info tavlen og hjemmesiden. Bestyrelsen ser om der er en løsning på dette. 

3. Kasserne fremlagde regnskabet, dette blev godkendt, bilag 2. uden kommentarer. 

4. Kontingent uændret. Kr. 600,-kr pr år. 

5. Indkommende forslag. Der var ingen. 

6. Valg til bestyrelsen: 

På valg: Poul Otto Lund Pedersen og Ester Løkke. Genvalgt. 

Der skulle vælges en 5 mand til bestyrelsen, 

Dette blev Kaj Poulsen, Østerskovvej 65 

7. Valg af suppleanter: 

Marianne Jakobsen, Harry Max Jensen, blev genvalgt 

8. Valg af revisorer: 

Tonni Jensen og Poul Andersen, blev genvalgt. 

9. Valg af revisor suppleanter: 

Per Højrup Hansen og Georg Witt Jensen, blev genvalgt.  

 

10. Evt: 

Østerskovvej 116 er glad for grenpladsen er væk, det har mindsket trafikken på vejen en 

del. Spørger om vi kan få sat skilte op, der henviser til hastigheden på de 5 hovedveje.  

Bestyrelsen kigger på sagen. 

Vi skal have opridset reglerne igen, til nye ejer at man ikke larmer før 09,00 og efter 18,00 

på søn- og helligdage. 

  



Nr. 126 Per Jensen—der køres fortsat for stærk på Fyrrevej, det sker både for de tyske 

lejere (og andre). Kunne man opfordre udlejerne til at informere deres gæster, på et stk. 

papir der sættes op i husene. Kør 20-30 km. 

Østerskovvej 98, er der tre ejer på et hus, kan alle så ikke komme og spise med, ved 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen undersøger juraen i dette, og vender tilbage med et svar. 

 

Østerskovvej 116. Fortsætter med træfældning, nu hvor vejret er blevet bedre. 

  

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden fik ordet, sluttede 

generalforsamlingen af med at takke dirigenten for arbejdet og forsamlingen for flot 

fremmøde, sin bestyrelse for godt samarbejde. 

 

Tonni Jensen    Ester Løkke 

Dirigent    Referent 


