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Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab for grundejerforeningen.

4. Nyt fra vejbidragskontoen.

5. Nyt fra dræningslaugene.

6. lndkomne forslag.

7. Valg til bestyrelse.

8. Valg af revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Verner startede mødet med at byde velkommen til alle, der var mødt op.

Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Til dirigent valgtes Vibeke Nymark, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning indsættes.

3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for perioden d. t-t 2OII til d. 31-12 201L. Her var

indtægter på i alt 37.470 kr. og udgifter på i alt 21.158 kr. Hvilket giver et overskud på i alt 1-6.302

kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Vejkontoen betaler alle til over skatten. Orla oplyste, at der har været udgifter på i alt 63.582 kr. og

indtægter på i alt 53.296kr. Kontingent er forhøjet med 30 kr. pr. hus. Fra Fyrmarken 123 blev det

oplyst, at der ikke er opfyldt huller, som der skal på en stikvej med flere huse. Der skal ses på revner

i asfalt.

5. Orla fremlagde regnskab for dræningslaugene. Fyrmarken har igen fået overskud på kontoen, så

her kan kontingentet sænkes fra 2013.

Fyrmarkens saldo er: 17.000kr

Sivbjergs saldo er: 50.300kr

6. lndkomne forslag: Her var der kommer forslag om at lave chikaner eller bump på vejene for at

sænke farten. Dette er afuist af kommunen på grund af kørsel med store køreløjer evt. brandbiler.

Det blev drøftet om opsætning af flere skilte på 20 km. kunne være en mulighed. Det blev nævnt,

at de der næsten altid kører for stærkt er: Postvæsenet, rengøringsfolk og udlejningsbureauer.

7. Valg til bestyrelse: Alle er genvalgt.

8. Valg af revisor suppleant: Her valgtes Elise Sørensen, Ørbækvej 53, 7330 Brande llf:971,81741,

9. Eventuelt: Her blev drøftet: Fællesantenne og internet i området, lave en hjemmeside i foreningen

evt. indkaldelse og referatet udsendes på mail. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse forslag.

Formanden takkede for god ro og orden.

Referent Erling Dyrvig.



Beretning.

GRT]NDEJERFORENINGEN

Velkommen alle sammen til Fiskeriets hus det
er dejligt at se at der er mødt så mange op til i
dag
det er et nyt sted vtprØver I hr, vi håber at t
bliver glade for at være her.

Bestyrelsen har igen i år sat sig midt i
rummet, så alle kan se dem.

Jeg vil med det samme sige at der er to ting
som har 0i1dt meget i året som er gået, det er
vejenes vedligehold samt beskæring ved
siderne af vejen, dernæst er det voldene som
har fyldt meget,

Jeg har været trl møde med Kommunen for at

få det sat på plads, det var et godt møde hvor
vi fik en masse ting drøftet igeneffi, både
voldene og beskæringerne, der er nogle
bestemte regler som skal overholdes.



Sidst på åxet solgte firmaet som vi havde en
aftaIe med vedrørende vores veje,det nye firma
som har kØbt det vat interesseret i at overtage
aftalen, vi fortsætter med det nye ftrma, en af
de tideligere ej ere
fulgte med til det nye firma. PJP.

Der har generelt været stor tilfredshed med
vores veje i området. ( posivtiv )

På et senere tidspunkt I dag skal vi have
drøftet om vi skal have lavet nye ttltag
vedrørende vores veje. ( indkomende forslag.

Kommunen og grundejerforeningen har
indgået en samarbej dsaftale vedr ørende
opkrævning af kontigent, fremover vil
kontigentet blive opkrævet sammen med
ejendomsskaten hvert halve år.

Der har været en hel del hendvendelser
v edrørende vores kontigent
Pris, md. 8,35 dag2,79 Øre

Vi har holdt to Bestyrelsesmøder i det
forgangene år, hvor vi har drøftet flere
forskellige ting og vi har blandt andet drøftet



f,rrets foringede lys. Her på det sidste er det
fremme at Fyret skal tilbag til den gamle
belysning.

Det er Ringkøbing - Skjern muserum der står
for alt det der sker ved $rret, de fremtidige
planer er opstart og renovering af ishuset.
Legepladsen ved frret er stillet I bero, på
grund af økonomien.

Sidste år snakkede vi om at vores dæksler
skule skiftes I åtr er det vores postkasser der får
en tur, jeg vil gernehøre fra jer hvis Ihører
noget omkring postkasserne.

Eventuelt pris på en standart skrald og
poskasseholder som skal stå ved vejen.

Jeg har I årets Iøb ffiet en del henvendelser fra
folk der ikke var helt tilfredse med vores
arbejde med at få lavet vejene, det er ikke altid
Iet at gØre alle tilfreds ?

Der er igen kommet en folder som viser
hvordan Kommunen gerne vil have området til
at se ud det er et flot stykke arbejde som
Kommunen har ffiet lavet.



Tilbagemeldingerne på en arbej dsda g( Iørdag )
hvor vi i fællesskab kunne klippe hyben mm.
Der har ikke været nogen tibagemeldinger.

Det var hvad jeg og bestyrelsen havde at
berette offi, hvis der er spØrgsmål vil håbe på
at i kan få svar fra os.

Ps.

Hvis der er ting som I gerne vil have os til at
tage op, så hørr.r vi gerne fra j er.

Der er lige kommet forslag om at vi kunne få
en til at komme og fortælle om
genvindingsvarrne

Det kunne også være en god ide at få en fra
Kommunen til at komme og fortælle om
hvordan vi skal holde området.

Der er forslag fra Bestyrelsen om at der
fremover skal være tilmeldittg til vores
generalforsamling.


