Dagsorden i henhold til vedtægter.
Lørdag den 12/9 2020 kl. 10.00 på Lagunekroen.
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Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning v/formanden
Regnskab aflægges v/kasseren
Budget 2020/2021
Indkomne forslag: Der ønskes at bommen på Mogensig fjernes, så der igen er fri færdsel.
Der ønskes at grundejerforeningen går rettens vej for at påberåbe sig hævdvunden ret
6. Valg af bestyrelse: Kasserer Alf Jakobsen – modtager genvalg
Næstformand (Bent Siggaard kan ikke genvælges)
Bestyrelsesmedlem Lene Christensen – modtager genvalg
Suppleanter
Bilagskontrollant John Nielsen – modtager genvalg
Bilagskontrollantsuppleant

7. Eventuelt

Referat generalforsamling Mikkelmark 12.09.20
Der var 46 grundejere tilstede

1. Valg af dirigent: Alf Jacobsen blev valgt.

2. Beretning v/formanden: Formanden bød velkommen. Vejene er dyre at vedligeholde, regn er med til at
lave huller. Der har været høj vandstand flere steder, med alt det regn der er kommet sidste år. Vandet har
haf svært at komme væk fra området. Der har været en dialog med kommunen om overfladevand, der skal
væk fra grøfter. Kommunen påtænker at privatisere grøfterne, dette er ikke bestemt endnu. Bestyrelsen
ønsker at grøfterne er ok først. Der må ikke komme overfladevand i kloakkerne. Kloakarbejdet er
overstået og afsluttet.
Kommunen har tjekket med kamera, og fundet fejl på Mikkelmark og det skal udbedres i starten af 2021,
og der skal laves vandledning på Kongevejen dog kun ude i siden, allerede i år 2020
Kongevejen er blevet lukket med bom, efter aftale med kommunen, der bliver opstillet ydereligere tre
bomme ned af Kongevejen meget snart.
Mogensig er i dialog med næstformanden bestyrelsen om fjernelse af deres afspærring, vi afventer svar til
oktober.
Vi fjerner pullerterne på Dyremosen, da vi kan se at privat-vejs-loven forbyder den slags.
Legepladsen trænger til en renovering. Kunne man ikke lave en arbejdsdag, til vejene og legepladsen.
Opråb til dem der har grund op til fællesarealet: husk at vedligeholde stien.
Der klippes kun en sti i fællesareal i området mellem Tigervej og Mikkelmark, vi prøver at lave alle
fællesarealer til biodiversitet. Der kommer fremafrettet ikke til at vokse nye træer i disse områder.
Der blev orienteret om 50 års jubilæum i 2021.
Husk hastighederne på vores veje, pullerterne har afhjulpet en del men hjælp med at få styr på de sidste
højhastigheds folk 
Der er 3m mellem pullerterne; det er godkendt af myndighederne.
Stor tak til den påskeskattejagt der blev lavet, det er en smuk tanke. Og tak for skiltene på Mikkelmark
Der er debat/Spørgetid.
-

Kørsels mønstret på området har ændret sig, siden Bom på Mogensig, Bestyrelsen er vidende om
dette.
Vinter sne og eventuelt farve på pullerterne blev der spurgt fra salen, bestyrelsen afventer,
hvordan de ser ud når der kommer sne.
Pullerterne på Tigervej bliver lavet hen af vejen som der er behov for og midler til.
Hold hastigenheden ned ved legepladsen, ønske om legepladsskilte på Nørrekjærvej, bestyrelsen
tager det op.

3. Regnskab v/kasseren: Det har været tilgængeligt på hjemmesiden, vejen har været en større udgift end
forventet.
Regnskabet Godkendt

4. Budget 2020/2021: Godkendt

5. Indkommet forslag: for 4 imod 42 forslag nedstemt
-

Der blev besluttet bom på Mongensig forslag står ved magt, der nedsættes et udvalg med to
eksterne personer til bestyrelsen ”Knud Brøndum og Per Svalgaad”. Bestyrelsen afventer
vestrelandsret dom, om bom på Vestvej da denne også placeret på privat/offentlig vej.

6. Valg af bestyrelse:
Kasseren Alf Jacobsen genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer:
Anette Mortensen blev nyvalgt
Lene Christensen Genvalgt
Første suppleant Marianne Laugesen
Anden suppleant Bent C. Christensen
Billagskontrollant John Nielsen
Billagskontrollant suppleant. Jørgen E. Clausen

Eventuelt
Der indskærpes af de offentlige affaldsbobler efter de skiltet på boblerne: PAP, PAPIR, GLAS OG METAL. Alt
andet hører til på genbrugspladsen.
Vejudvalg til at afhjælpe med hullerne, nedsat ! vejhold og fællesområde følgene meldte sig til: Rene
Stauning, Poul Henning Ottesen, Hasse, Knud Brøndum, Hugo Hagbart, Ib Larsen, Michael Pind (Formand)
og Johnny.
Bestyrelsen takker for god ro og orden.
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