
 

 

Referat generalforsamling 

 Grundejerforeningen Mikkelmark 

Lørdag den 25. juni 2016 kl. 10.00 

På restaurant Columbus, Søndergade , Hou. 

 
Dagsorden: 

1.        Valg af dirigent 
- Alf Jacobsen valgt. 

 
2.        Bestyrelsens beretning 

 
- Kloakering, tidligst 2019. 
- Masser af regn, giver meget vand i mosen. Vandet løber langsomt væk. Vil lave arbejdsgruppe. 

Afløbene er renset/tømt 4-5 gange i år, samt grøften ved Houvej udbygget.  
- Paragraf 3 område ved fællesarealer, kommunen skrevet ud til grundejere omkring ansvar. 

Hastigheden på Mikkelmark er stadig alt for høj (det er “træls” og hensynsløst).  
- Folk lægger sten i rabatten, men det må vi ikke. Husk også at klippe træer ind til skel, samt i højden 

(minimum 4 meter, af hensyn til lastvogne). 
- Skift af webmaster, da den gamle har sat sit hus til salg. 
- Facebook, overvej brugen af den. Den skal være vores pæne ansigt ud ad til. Skriv mail ved klager. 
- Der er kommet penge fra transformator fonden, fået skilte, mål, hjertestartere etc. 
- Hunderegler på strandene, kommunen har simpelthen erstattet de blå flag med hvide, hvorfor hundene 

igen må være på stranden i snor. 
 
Beretningen blev godkendt og vedtaget. 
 

3.        Regnskab aflægges 
 

- Regnskab godkendt. 
 

4.        Budget gennemgås 
 

- Budgettet godkendt. 
 
 
 



 
5.        Indkomne forslag 

 
- Trafikdæmpende foranstaltninger. Aalborg Kommune, kan ikke begrænse til lavere end 30 km/t. Vi vil 

gerne have generalforsamlingens bemyndigelse til at gøre dette. Forslaget er vedtaget.  
 

- Trafiktælling, der er risiko for, at vi selv skal betale såfremt mindre end 25% af trafikken er 
gennemgående. Gøres for, at kunne opklassificere vejen til kommunal vedl, og dermed kunne placere 
vejbump. Forslaget er vedtaget. 

 
- Forslag om hundeskov: Forslaget er vedtaget, med placering på friarealet Blårævevej. 

 
6.        Forslag til ændring af deklaration 
- Af hensyn til hundeejere og børn ønskes paragraffen om hegn på maksimum én meters højde, afsluttet 

med en glat tråd i skel, ændret til: “Der kan opstilles hegn af én meters højde med almindeligt 
havehegn”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
7.        Valg af kasserer 
- Alf Jacobsen blev genvalgt. 

 
8.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 
- . 
- Næstformand, Bent Sigaard blev genvalgt. 
- Sekretær Søren Roskjær Sørensen blev genvalgt 
- Medlem Elisabeth Paaske Pedersen modtager ikke genvalg. Claus Sørensen blev valgt. 

 
9.        Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 
- 1. suppleant, Ove Pedersen 
- 2. suppleant, Kurt Lehmann 

 
10. Valg af bilagskontrollant 

 
- John Nielsen blev genvalgt 

 
11. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter 

 
- Jørgen Erik Clausen 
- Villy Mathiasen 

 
12. Valg af arbejdsudvalg (Hou Mose) 

 
- Claus Sørensen, etablerer en arbejdsgruppe med naboerne. 

 
13. Eventuelt 
-  

 

 


