
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørhede Øst 

 

Lørdag den 17. maj 2014 kl. 18.30 i Multihallen i Sdr. Nissum 
 

Referat: 
 
Formanden Georg Witt Jensen bød velkommen til de mange fremmødte, det er dejligt at se så 
mange.  
 
1. Tonni Jensen blev valgt som dirigent. Han kunne meddele, at generalforsamlingen var 

lovlig indvarslet og at forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen skriftligt senest den 15. marts. 

 
2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet som bilag 1.  

 
Formanden nævnte også, at der vil må køres grene ned til flisning igen i efteråret 2014. 

  
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning og denne blev godkendt. 

 
3. Regnskabet for 2013 blev fremlagt af formanden Georg Witt Jensen. Regnskabet er 

udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet vedlægges 
som bilag 2. 

  
 Der kom et spørgsmål fra salen, om repræsentation/gaver var et fast beløb hvert år. 
 Formanden oplyse, at det er et beløb, som udbetales til de 2, som slår stier og 
 boldbaner i området 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen udover at bestyrelsen foreslår uændret 
kontingentet for 2015 på 600 kr. 

  
 Dette blev godkendt. 
 
5.  Der var ingen indkomne forslag. 
 
6.  På valg til bestyrelsen var Holger Raaarup, som modtog genvalg og Anna F. 

Sørensen, som ikke modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog Poul Otto Lund Petersen, 
Øster Skovvej 85, som nyt bestyrelsesmedlem og Kristian Vestergaard Jensen, 
Kaprifolievej 6 blev også foreslået. Der var skriftlig afstemning. Holger Raarup fik 48 
stemmer, Poul Otto Lund Petersen fik 23 stemmer og Kristian Vestergaard Jensen fik 
36 stemmer. 

 
 Holger Raarup og Kristian Vestergaard Jensen blev valgt. 
 
 
7.  Forslag til suppleanter til bestyrelsen: 
  
 1. suppleant Hardy Sundgaard, Kaprifolievej 31 og som  
 2. suppleant foreslog bestyrelsen Poul Otto Lund Petersen, Øster-Skovvej 85 
 
 De blev begge valgt, der var ikke yderligere forslag 

 



8.  Genvalg af revisor Tonni Jensen, Kaprifolievej 4 og  
 revisor Ejgil Nielsen, Røllikevej 198 

  
9.  Genvalg af revisorsuppleant Børge Nørreris, Røllikevej 172 og  

 revisorsuppleant Per Højrup Hansen, Øster Skovvej 80. 
  
10.        Evt.               
  
 Kristian Vestergaard Jensen synes at mange ting i området hænger, græsset er ikke 
 blevet slået på boldbanerne, det er simpelthen for dårligt passet. At entreprenøren har 
 for travlt er ikke nogen undskyldning, Grundejerforeningen er jo også en kunde. Der er 
 alt for store huller i vejen ved Gråstensborgvej/Kaprifolievej og vejene blive ikke høvlet 
 korrekt. De skal høvles af i siderne og hævet på midten. Bænkene er fulde af alger.  
 Men som han sagde, nu var han jo selv blevet valgt ind i bestyrelsen, så nu kan han 
 da få gjort noget ved det hele. 
 
 Sekretæren Anna F Sørensen, Øster Skovvej 90 oplyste, at boldbaner og stier ikke var 
 blevet slået, fordi hun og hendes mand var holdt med at arbejde i bestyrelsen og at 
 bestyrelsen jo lige skulle have tid til at finde en ny til at slå områderne. 
 
 Jens Jensen Gråstensborgvej 46 klagede over, at han ikke kunne ringe formanden op 
 i efteråret. Dette skyldes, at formandens fastnets nr. var sat på telefonlisten, som var 
 sendt ud på indkaldelsen i 2013 og at dette nr. er blevet slettet i mellemtiden. Telefon 
 nr. til formanden er korrekt på dette års indkaldelse. 
 
 Michael Clemensen, Røllikevej 170 var rigtig godt tilfreds med området og syntes, at 
 det ser godt ud. 
 
 Hans Karl Christensen, Øster Skovvej 110 foreslog, at bestyrelsen sælger alt det flis, 
 som der vil blive i år. Men der var ikke stemning for, at alt skal sælges, men måske 
 halvdelen. Formanden oplyste, at der ikke bliver solgt noget inden, at alle har taget det 
 flis, som de gerne vil have. Der har nemlig været forespørgsel på, om ikke vi kunne få 
 en filsdynge igen. 
 
 Morten Bach, Røllikevej 196 spurgte, om der ikke kunne meldes en dato ud for, 
 hvornår det sidste flis vil blive solgt, så alle kunne nå at hente det flis, som de gerne vil 
 have. 

 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet videre til formanden.  
 
Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke dirigenten for arbejdet og 
forsamlingen for fremmødet.  

 
 
 
Tonni Jensen  Anna F. Sørensen 
dirigent   referent 


