
Referat af generalforsamling Grundejerforeningen  Mikkelmark den 29/6 20019. 

 

1. Valg af dirigent 

Alf Jakobsen blev valgt 

 

1A. Valg af referant 

John Bonde blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning v/Heine Sørensen 

Bestyrelsens beretning indeholdt: 

Afslutning af kloakering  og udbedring af veje starter uge 27 og der vil blive lavet vejchikaner og 30 
Km skilte på Mikkelmark, når vejen reetableres efter 1/9 2019.  

Der har været problemer vedr. kloakarbejdet, så flere steder har der været gravet op igen. Disse 
steder vil også blive reetableret senere på året. 

Der er flere sideveje som gerne til tilsluttes til Foreningen Mikkelmark. Hvor mange vides endnu 
ikke.,  

Svømmehals placering er endnu ikke på plads, da alle interessenter i området skal være enige. 

Spørgsmål til beretning: 

1. Forventer man bestyrelsen bliver større ved udvidelse af ejerforeningen? 

Heine Sørensen svarer: Det forventes ikke  

2. Kan der blive asfalteret frem til krydset Mikkelmark/Dyrehavevej? 

Heine Sørensen svarer: Man flytter bare problemerne med hullerne, men der arbejdes videre for 
at finde en løsning.  

3. Thomas Vinthers vej har lavet vejchikaner. Vil bestyrelsen se på disse? 

Heine Sørensen svarer: Formanden tager et kig på dem  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab gennemgået af Alf Jacobsen.  

Det blev forelagt, at budgettet ikke blev overholdt på grund af uforudsete udgifter vedr. vejene. 



Spørgsmål til regnskab: 

1. Hvad er årsagen til at generalforsamlingen var dyrene i 2018 end tidligere? 

Svar: Der var ekstraordinær mange deltagere og kloakfirmaerne ønskede at give en ekstra øl på 
mødet og grundejerforeninge  lagde ud og fik efterfølgende refunderet den ekstra udgift. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

 

4. Budget gennemgået af Alf Jacobsen.  

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ingen forslag indkommet. 

 

6. Valg: 

Formand: Heine Sørensen blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem: John Bonde blev valgt 

Bestyrelsesmedlem for 1 år: Lene Christensen blev valgt 

Suppleant: Marianne Laugesen blev genvalgt 

Suppleant: Ove Pedersen blev valgt 

Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt 

 

7. Eventuelt 

Der blev sagt, at oplysningstavlen ved legepladsen bør holdes bedre. 

Svar: Bestyrelsen tager dette til efterretning. 

Vold ved Hou Mose har bredt sig ud til vejen 

Svar: Dette er også et opmærksomhedspunkt fra bestyrelsen 

Ønsker klipning af grene der hænger ud over vejen 

Svar: Grundejerforeningen vil give besked til de enkelte parceller og derefter vil der blive taget 
action. 

Det lader ikke til at rørene bliver renset under broerne 



Svar: Formanden ønsker det bliver informeret videre, når problemerne opstår, så vil der blive 
taget kontakt til kommunen. 

Der var 2 skraldespande på legepladsen, men nu er den reduceret til 1 og den er overfyldt 

Svar: Der gives besked til kommunen, at den også skal tømmes hver gang. 

På hjørnegrund ved Bjørnevej/Mikkelmark trænger der til at blive renoveret. 

Svar: Bestyrelsen tager punktet til sig. 

Ulovligt byggeri på folks grunde 

Svar: Byggeri på de enkelte parceller er et anliggende mellem kommunen og de enkelte ejere. 

Der opfordres til at køre roligt og efter vej forholdene 

Dirigenten takker for god ro og orden og ønsker en god sommer 

 

 

 


