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Grundejerforeningen Oksevej Syd
v/Frank Engesgaard Jensen, Oxford Alle 2 B, 2300 København S
Tlf. 4126 9433 mail: frank.engesgaard@webspeed.dk

Referat fra generalforsamling den 31. marts 2018
Til stede var ejendommene nr.
95, 89, 87, 85, 81, 65, 57, 55, 51, 41, 39, 37, 33, 31, 29, 25 og 21.
Generalforsamlingen forløb i henhold til den udsendte dagsorden
Ad. 1: Valg af dirigent og referent
Torben Lohse Friis valgtes til dirigent, og Jette Hovaldt til referent.
Torben konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold til
vedtægterne.
Ad. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Ros til medlemmerne:
for at vise interesse for naboerne og holde øje med deres ejendomme.
Også for at holde området pænt ved nødvendig beskæring
Vejvedligeholdelse:
Pape har lukket firmaet og i stedet har Aagaard overtaget den løbende
vedligeholdelse af stamvejen
Bredbånd:
Ingen stor interesse for tilbud fra YouSee. Bredbånd Nord har oplyst, at de
inden for de næste par år vil have 95% af deres område dækket med
fibernet. Om vi kommer med i ”puljen” er endnu uvist.
Affaldssortering:
Frederikshavn kommune indfører affaldssortering (bioaffald og brændbart
affald). Indtil videre kun for villaer og rækkehuse, men mon ikke
sommerhusene kommer med i løbet af nogen tid.
”Uorden”:
Frank oplyste, at han havde været nødt til at påtale ulovlig afbrænding af
fyrværkeri fra et at husene en sommeraften i august.
Ad. 3: Aflæggelse af regnskab
Claus oplyste, at der var anvendt et nyt princip for opstilling af regnskab
og roste i den forbindelse ”vores” revisor for stor hjælp.
Det blev oplyst, at den pr. dags dato kun var udestående kontingent fra et
medlem. Regnskabet godkendt

Ad. 4: Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
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Ad. 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Der er afsat lidt ekstra til vedligeholdelse af stamvejen (jf. oplæg fra
2017).
Kontingent uændret kr. 500,- pr. parcel,
Rykkergebyr kr. 50,Budget vedtaget.
Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlem:
Joan Pedersen genvalgt
Ad. 7: Valg af kasserer
Claus Bay genvalgt
Ad. 8: Valg af suppleant
Michael Elkjær genvalgt
Ad. 9: Eventuelt
Lidt snak om kvaliteten af tv-signaler, vandmålere og mulighed for at leje
en flishugger til kvas.

Torben takkede for god ro og orden under generalforsamlingen
Herefter var der fælles samvær.
På gensyn i 2019 – det bliver den 20. april

For referat:
Jette Hovaldt

Torben Lohse Friis
Dirigent

Frank Engesgaard Jensen
Formand

