Grundejerforeningen Åbne Vidder Ejsingholm
Information om grundejerforeningen og referat fra generalforsamlingen i 2014.

Bestyrelsen
Formand
Ulla Kehlet Merrild
Kviumvej 9
7560 Hjerm
97464688 – 25121070
Kildebakken 80
Næstformand
Jens Alling-Dam
Hulvej 16
7830 Vinderup
20905838
Kasserer
Karsten Svendsen
Gunilsskov 27, Virklund
8600 Silkeborg
86847845 - 29613312
Kildebakken 20
Sekretær
Tage Gejl
Dalsvinget 16
8600 Silkeborg
23391177
Lerskrænten 47
U.P.
Aage Nielsen
Toften 3F
7830 Vinderup
97446342 - 61996663
Kildebakken 50
Grundejerforeningens hjemmeside

www.aabnevidder.dk

Referat fra generalforsamlingen den 2. maj 2014
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Vinderup, med start kl. 19.30.
Der var mødt ca. 70 personer med i alt 39 grunde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr. 500,- for 2015
6. Forslag fra medlemmerne
Der er indkommet 3 forslag fra Henrik Pedersen, Hulvej
1. Bestyrelsen pålægges at få indkrævet det manglende beløb, der i strid med
grundejerforeningens vedtægter, er givet til en enkelt grundejers dræning af en
privat grund.
2. Bestyrelsen pålægges, at behandle grundejere på Hulvej på lige fod med grundejere
på Lerskrænten og Kildebakken, ved at lade udføre forbedringer af blandt andet
drænforhold på Hulvej i et omfang, der svarer forholdsmæssigt til den del af den
oprindelige formue, der er indbetalt af grundejere på Hulvej.
3. Der skal udarbejdes en fordelingsnøgle, til en rimelig fordeling af vejudgifterne
således at grundejere på Hulvej ikke pålægges udgifter, der vedrører stamvejene på
henholdsvis Kildebakken og Lerskrænten.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Hans Jensen-Lund og Jette Uldal Søndergaard.
Hans og Jette ønsker ikke genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad 1:
Kurt Bjerre, Vinderup, blev valgt til dirigent.
Ad 2:
Charlotte S. Jensen og Inger Svendsen blev valgt som stemmetællere.
Ad 3:
Hans Jensen Lund fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
• Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
• Vedligehold af fællesarealer og stamveje/boligveje.
• Bro og trappe.
• Udsigten fra området
• Henvendelser til Grundejerforeningen
• Regnskabet
Der var ingen kommentarer til den fyldige beretning, som blev vedtaget med akklamation.
Ad 4:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Henrik Pedersen, Hulvej, spurgte ind til evt. manglende betaling (i 2012) for et dræn ved
Kildebakken.

Hans redegjorde for sagens rette sammenhæng, herunder refererede han til beretningen fra
2012, hvor han også havde redegjort for sagen.
Der er ingen grundejere der skylder foreningen penge for udført arbejde. Og den omtalte
grundejer har betalt det aftalte beløb (betalt kr. 2.500 i 2012), som omtalt på
generalforsamlingen i 2012.
Derefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.
Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500,- for 2015) blev vedtaget.
Ad 6:
Der var indkommet 3 forslag fra Henrik Pedersen. Henrik motiverede sine forslag, men ingen
blev vedtaget. Der var hhv. 2, 1 og 1 stemmer for forslagene. Resten stemte imod.
Ad 7:
Hans Jensen-Lund og Jette Uldal Søndergaard var på valg. De ønskede ikke genvalg.
Der blev efterlyst flere kandidater til posterne og gerne flere kvinder til bestyrelsen. Efter lidt
summen blev følgende foreslået:
Aage Nielsen (35)
Henrik Pedersen (1)
Jens Bro (3)
Poul Anker Damtoft (5)
Ulla Kehlet Merrild (34)
Tallene i parentes angiver antal stemmer.
Nyvalgt blev således Aage Nielsen (Kildebakken 50) og Ulla Kehlet Merrild (Kildebakken 80).
Ad 8:
Som suppleant blev kandidaterne med næst flest stemmer foreslået og valgt med
akklamation.
Til 1. suppleant blev Poul Anker Damtoft (Lerskrænten 31) nyvalgt og Jens Bro (Kildebakken
32) valgt. som 2. suppleant..
Ad 9:
Bjarne Bang (Kildebakken 11) blev genvalgt som revisor og Jørgen Jensen (Lerskrænten 32)
blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
• Græsklipning ved stien ved Kildebakken 72 er mangelfuld. Bestyrelsen vil se på dette.
• Adgang til badebroen er vanskeliggjort efter stormen Bodil. Grundejerforeningen er i
kontakt med Holstebro Kommune om dette.
• Opfordring til at tilmelde sig grundejerfortegnelsen på foreningens hjemmeside.
• Alger på bænkene i område bør afrenses.
Fra bestyrelsen rettedes der en stor tak til Hans og Jette for deres arbejde i bestyrelsen. De
fik begge en gave fra foreningen, som tak for indsatsen, ligesom forsamlingen klappede for
udført arbejde.
På dette tidspunkt var der ikke større lyst til mere debat.
Derfor takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden for
en afsluttende bemærkning.
Hans takkede forsamlingen for det store fremmøde og fandt en passende vingave frem til
dirigenten.

Generalforsamlingen sluttede ved 22 tiden.
Referent: Tage Gejl
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som vist på forsiden af dette referat.

