Generalforsamling 2018 i Grundejerforeningen, Vidjeparken.

Sted:

Hr. og Fru Jensen, Havnen 4, 9560 Hadsund

Mødedato:

14-10-2018

Dagsorden markeret med understreget tekst og referat fra mødet er flettet ind som normal tekst.
1. Valg af dirigent: Johan Rosenkilde blev valgt som dirigent.
 64 til stede, heraf 44 stemmeberettigede. Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen, nr. 38.
 Kort orientering om Fiberbet.
 Fibernet bliver p.t. lagt ind i området. I kan tilmelde fx via
http://www.vidjeparken.dk/fibernet-i-vidjeparken
 P.t. er vejene er ikke repareret, vi venter på at gravearbejdet til fiber er afsluttet.
 Lokale ejendomsmæglere efterspørger grunde.
 De lokale ejendomsmægleren har ytret ønske om at få flere huse og grunde til salg.
 Opfordring til at ændre skraldespand fra tråd-model til plastikspand.
 Se under punkt 4: Indkomne forslag.
 Opfordring til at kontrollere om husstanden har en branddasker.
 Vi arbejder med indførelse af kontingentopkrævning via Betalings Service
 Se under punkt 3
 Øvrigt
 Formanden, Jørgen nr. 38 takkede for opbakningen til fælles arrangementer som
arbejdsdag, Sankt Hans m.v.
 Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer – Gert Qvist nr. 161 og Suppleanter
Daniel og Jens Erik Olesen, nr. 168
 GPS fra politi og ambulancer er blevet forbedret, så de bedre kan finde vej.
 Grøfterne er blevet kortlagt op og der er lagt en vedligeholdelsesplan for
opgravning af grøfter.
 Opdaterede vedtægter er blevet godkendt af Mariager Fjord Kommune.
 Hvis nogen har initiativer til fælles aktiviteter, så ser bestyrelsen meget positivt
på dette. Facebook siden kan benyttes til information og bestyrelsen vil evt. også
gerne støtte arrangementer økonomisk. Det er jer som medlemmer, der er med
til at gøre foreningen bedre – det gælder både med input til bestyrelsen og andre
initiativer.
 Formanden, Jørgen, nr. 38: Vi har sat vores hus til salg og derfor er
formandsposten ledig. Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen – vi mangler en
formand.
3. Aflæggelse af regnskab ved Kasser, Kjeld nr. 132
 Regnskabet er lidt bedre end forventet. Det var budgetteret med et underskud, men i
stedet gik året stort set i nul.
 Bestyrelsen har besluttet at gå hele vejen i forhold til at indhente penge fra manglende
indbetaling til det årlige kontingent. Sagerne køres via advokat.
 Rasmus, nr. 92: Hvad er status på betalingsservice? Kjeld, nr. 132 status: Det er besværligt
at blive oprettet og det kræver en registrering som firma. Da vi ikke har CPR nr. skal vi
stadig sende ud via mail eller brev. Derfor er det sat i bero.
 Rasmus nr. 92: Man kan inddrive via RKI. Kjeld, nr. 132: Vi har advokat på ”no cure no pay”.
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4. Indkomne forslag:
a) Peder, nr. 163: Nyt affalds-/sorteringsanlæg ved postkasserne i Vidjeparken. Begrundelsen er at
modvirke affald over hele skoven, og i videst mulig omfang begrænse store køretøjer på vejene.
Indhentede priser på etablering, vedhæftet (i alt 176.450,- kr. inkl. moms), dvs. 840,-kr. pr. parcel.
Foreløbige priser for tømning, fra kommunen: Prisen for sommertømning af affaldssæk pt. er på
årsbasis 114.000.- kr. (hele området), svarende til 535,-kr. pr. parcel. Prisen for sommertømning af
affaldssæk efter etablering af affaldssystemet er på årsbasis 25.312.- kr.(hele området), svarende til
ca. 120,-kr. pr. parcel, dvs. en besparelse på gennemsnit. 415,-kr. pr. år. pr. parcel. Ved helårs-/og
14-dagestømning er besparelsen endnu større. Systemet skal kun graves 50cm ned.
 Peder, nr. 163: Affaldsordningen benyttes andre steder med fordel og betyder, at rævene
ikke går i affaldsstativerne. Man tømmer selv sit affald i molokkerne.
 Rasmus, Nr. 92: Kan man vælge det for den enkelte husstand: Peter, 163: Det er frivilligt
om man går med på ordningen.
 Birgitte, nr. 11: Godt forslag, men vi har også genbrugsplads og molokker ved menu. Vi
foretrækker at have vores egen skraldespand som plastikspand.
 Jørgen nr. 38: Grundvandsproblemer? Peter nr. 163: Nej, de bliver kun gravet en halv
meter i jorden. Udleveret blad: Side 5 og side 11 viser hvordan.
 Anne Marie, nr. 47: Kan man bytte gratis til en plastikspand i stedet for trådgitter? Birgitte
nr. 11: På kommunens hjemmeside kan man bede om den skraldespand type man ønsker.
 Jakob, nr. 21: Fint, at der er kommet et tilbud, men vil ikke støtte tilbuddet, da der er nogle
problemer med det. Udlejning: Kan vi forklare, at de skal aflevere affaldet centralt? Man
kan også få en model med træpaneler rundt om affaldsstativet. Vil ikke støtte forslaget.
 Gunnar, nr. 26: Vi har banket et rør ned, så skraldestativet ikke kan vælte. Genbrugspladsen
er også god. Går ikke ind for forslaget.
 Erik nr. 94: Når ordningen er frivillig. Hvem betaler for etableringsomkostning, hvis der er
færre tilmeldte? Peter nr. 163: Hvis der er flertal for det, så sættes det i gang og betales
som en fælles omkostning af alle via foreningen.
 Ilse, nr. 79A: Bør det ikke stilles som et forslag til at bestyrelsen skal arbejde videre med?
Formand, Jørgen nr. 38: Vi opfatter det også som et oplæg til at bestyrelsen skal arbejde
videre med det, dvs. det skal undersøges nærmere.
 Birgitte nr. 11: Det er besværligt når man skal aflevere affald i molokken. Jeg kører oftere til
Menu og genbrugspladsen end jeg kører til postkasserne. Mange har lidt langt til
postkasserne, hvor molokkerne ville stå.
 Poul, nr. 169: At affaldet flyer omkring, det er et problem, som jeg anerkender. Kan der
måske findes en model, hvor man sikrer de stativer vi har. Peter, nr. 163: Der er flere, der
har sat noget omkring skraldespanden, men man må ikke ændre på stativet, så vil
skraldemanden ikke tømme det.
 Bo, 79A: Ved man noget om kildesortering, dvs. hvornår vil man i givet fald tvinge beboere
til sortering? Peter, 163: Det vides ikke. P.t. er det frivilligt.
 Peter, 163: Har ryddet meget op i området, da affald ligger over hele området. Man kan jo
beholde sit stativ, hvis man har brug for det og samle sit affald som normalt. Og så kan man
køre forbi molokken en gang imellem. Der kan også blive placeret en batteristander til
modtagelse af batterier.
 Bo, 79A: Vi har tidligere haft problemer med at der blev sat havemøbler og andet affald ved
postkasserne dengang hvor papir- og glascontainer var placeret der.
 Rasmus, nr. 92: Jeg er ikke for forslaget, da det bør være en kommunal opgave. Jeg synes
det er for mange penge at bruge af foreningens penge på én ting.
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Martin, 178: Præsenterede alternativet med en plastikspand, men jeg går selv ind for
Peters forslag om molokker, da det også tager hensyn til miljøet. Fordelen med
plastikspanden frem for den oprindelige trådgittermodel er, at ræven ikke umiddelbart kan
få fat på affaldet. Men hvis plastikspanden vælter, så kan låget ikke låses og så har ræven
fri adgang til affaldet. En prøve var taget med til generalforsamlingen på en spand med
120L. Den fås også i 240L.
Peter, nr. 163: Skraldemanden vil bestemme hvor skraldespanden skal stå.
Jørgen, nr. 38: Skraldemanden skal tage affaldet, når det står ved vejen, så placeringen
burde skraldemanden ikke kunne bestemme.
Bodil, 157: Vi har 4 sorteringer i vores skraldespand derhjemme.
Kjeld, nr. 132: Man får én skraldespand hos Mariager Fjord kommune nu. Folk anbefales at
gå ind her og bestille en affaldsbeholder, der passer til behovet hvis huset lejes ud.
Jørgen, 38: Plastikspande er ikke et forslag, men blot en orientering om at man kan få en
sådan spand.
Peters (nr. 163) forslag blev sat til afstemning, dvs. om bestyrelsen skal gå videre med
forslaget og undersøge det nærmere: For: 11. Imod: 25. Forslaget er faldet, dvs. der er ikke
opbakning til at bestyrelsen skal undersøge forslaget nærmere.

b) Ilse Rasmussen nr. 160: Forslag om indkøb af hjertestarter.
 Ilse, nr. 160: Foreslår, at foreningen skal betale for den, da man har fået afslag på 3
ansøgninger til Trygfonden.
 Birgitte nr. 11: God ide. Man skal også tænke over uddannelse i brugen af den.
 Linda, Sletten nr. 4: Hvem sikrer, at den er i orden?
 Ilse, nr. 79A: Skal være i opvarmet rum? Kjeld nr. 132: Man køber en omsluttende kasse,
som tilsluttes strøm. Det koster sammenlagt kr. 16-17.000 + montage = ca. 25.000,- +
tilslutning af strøm. Kurser skal tilkøbes. Man tegner et abonnement som koster kr. ca.
2.500 årligt. Patch holder 3-4 år.
 Birgitte nr. 11: Beredskabet kan måske tilbyde gratis kursus.
 Erik, nr. 94: Der er ikke strøm ved postkasserne, kun til gadelys.
 Peter Venø, nr. 49: Forslaget bør undersøges nærmere inkl. strøm osv.
 Wigdis, nr. 161: Er det ikke undersøgt med strøm: Kjeld, nr. 132: Nej ikke med strøm
 Rasmus, nr. 92: Det koster nok ikke en formue.
 Søren, nr. 80A: Man kan formentlig tilslutte på den el, som er i området.
 Peter Venø, nr. 49: Trækker forslag om at undersøge nærmere.
 Forslaget blev sat til afstemning: Stemmer for: 37 stk. er for. Imod: Ingen. Bestyrelsen
pålægges følgende arbejdsopgaver:
o at indkøbe og opsætte en hjertestarter
o at indhente tilbud på uddannelse i brugen af hjertestarter
o at indhente oplysning om hvem der i forvejen har kursus.
 Kjeld, nr. 132: Skal vi tilmelde nogen til kursus? Evt. på arbejdsdag.
 Rasmus, nr. 92: Man kunne sætte en liste på hvem der har kurset.
 Kjeld, nr. 132: Vi kommer til at dække et større område fra forsamlingshuset i Helberskov.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved Kasser, Kjeld, nr. 132.
 Kjeld nr. 132: Vedtagelse af hjertestarter betyder nyt budget. Med en hjertestarter vil
budgettet være et samlet underskud på ca. kr. 40.000,-. Vedlagt revideret budget.
 Rasmus nr. 92: Hvorfor budgetteres med underskud?
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Kjeld, nr. 132: Vi vil altid gerne have et års kontingenter i reserve, men lige nu har vi meget
mere. Og vi vil gerne sikre, at der altid er lidt ekstra penge til uforudsete udgifter.
Wigdis, 161: Køber vi først hjertestarteren næste år? Kjeld, nr. 132: Nej, den køber vi så
snart vi kan.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kurt Rasmussen, nr. 114, Jørgen Jensen, nr. 38 og Gert
Qvist nr. 161 (genopstiller ikke), alle opfordres til at stille op.
 Jørgen, nr. 38: Jeg vil gerne stille op, men det er nok bedst at finde en anden, når vi
har sat huset til salg.
 Dorthe nr. 88: Stiller gerne op til bestyrelsen. Dorthe blev valgt som medlem af
bestyrelsen.
 Erik nr. 94: Foreslår en som bor i området, da Gert nu ikke stiller op.
 Kjeld, nr. 132: Har siddet i bestyrelsen i 3 år. Ville være rart med en fastboende
også for at få den synsvinkel med ind. Det er ikke en stor arbejdsindsats.
 Rasmus, nr. 92: Vil gerne melde sig med forbehold, at det skal godkendes.
 Kurt Rasmussen nr. 114: Genvalgt.
 2 bestyrelsessuppleanter: På valg er Daniel Christensen og Jens Erik Olesen. Ønsker ikke
genvalg.
 Peter, nr. 163 er vagt som 1. suppleant
 Carl Jørn Adamsen, nr. 134 er valgt som 2. suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 1 revisor, på valg er Carl Jørn Adamsen. 1 revisorsuppleant, på valg
er Maren Justesen.
 Begge er genvalgt.
8. Eventuelt










Claus nr. 21: Opfordring til bestyrelsen: At det holdes på de lokale faciliteter. Jørgen: Kroen
var lukket og forsamlingshuset var optaget.
Erik nr. 94: Kan man få fjernet hybenbuske ved stranden? Bestyrelsen opfordres til at få
dem klippet.
 Birgitte, nr. 11: Man kan måske få ”vaks-teamet” fra kommunen til at få det fjernet.
Det er et team af arbejdsløse i kommunen. Man kan søge om det og bestyrelsen
opfordres til at søge.
Torben, nr. 190: Farten på vejen er et problem. Der kommer meget støv, når det er tørt.
Dar var også en farlig situation hvor der blev overset en højre vigepligt. Der er børn, der
leger i området. Opfordrer bestyrelsen til at være opmærksom på dette. Chikaner på
vejen?
Peter nr. 163: Du kan kontakte Morten fra Mariager Fjord Kommune og de har GPS i
skraldebilen, så Morten følge op, hvis de kører for stærkt i skraldebilerne.
Birgitte, nr. 11: God vejvedligehold – ros for det.
Karlos, nr. 3: Har lige bestilt fibernet til kr. 750,-. Tilbuddet gælder stadigvæk. De kan ikke
svare på hvornår de kommer. Martin, 178: Bekræfter dette – har bestilt dags dato.
Bestyrelsen opfordres til at bruge en mikrofon/højttaler på næste møde. Man kan ikke høre
noget.

Vidjeparken 178, den 24-10-2018
Sekretær, Martin Weier Christiansen nr. 178
Bilag:
• Regnskab 17-18
• Budget 18-19
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