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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 - 72100499
Kildebakken 20

Sekretær
Tage Gejl
Dalsvinget 16
8600 Silkeborg
23391177
Lerskrænten 47

U.P.
Kirsten Nørgård
Abildholtvej 7, Hogager
7500 Holstebro
61608052
Lerskrænten 65

Grundejerforeningens hjemmeside

www.aabnevidder.dk

Referat fra generalforsamlingen den 13. april 2019
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Vinderup, med start kl. 09.30.
Der var mødt 60 personer med i alt 36 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 2020
6) Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Karsten Svendsen, Jens Alling-Dam og Tage Gejl. Alle modtager genvalg
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt
Mødet blev indledt med morgenkaffe til deltagerne, og senere en øl/vand.

Ad 1:
Martin Merrild, Hjerm, blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet er lovligt.

Ad 2:
Inger Svendsen (K20) og Charlotte Jensen (L47) blev valgt som stemmetællere.

Ad 3:
Ulla Kehlet Merrild fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
Vejret har været rimelig god ved stranden, selvom broen var ved at blæse væk i efteråret.
Brolauget mangler flere medlemmer. 2 grundejere meldte sig, Frank Andersen (L77) og Christian
Tøt Andersen (H6). Vi siger tak til dem, og til det hold som møder op, når broen skal sættes ud, og
tages ind igen.
Badebroen sættes ud i maj. Og vi gør opmærksom på, at der ikke må fortøjres både ved broen,
ligesom fiskeri fra broen heller ikke er tilladt, bortset fra børnenes krabbefiskeri.
Græsset klippes af Kaj Beck, som også høvler grusvejene. Vi har modtaget alternative tilbud, men
vi er meget tilfredse med nuværende aftale.
Selvom det har været vådt, så har vi ikke planer om mere dræn. Alle må gerne lede drænvand ud i
vores drænledninger, men der skal en aut. Kloakmester til tilslutningen, så der ikke ødelægges
andre installationer i jorden.
Der har været tale om udvidelse af Ejsingholmvej, men det er sat på pause de næste par år af
kommunen.
Der er ingen planer om affaldssortering for sommerhusområderne, ifølge Noma.
Der er igen sat muldvarpefælder op. Lad venligst de sorte spande stå. De hjælper på fangsten, og
mindsker risikoen for at børn får fingrene i fælderne.
Der er indkøbt 4 nye borde-/bænksæt, som sættes u i uge 16.

Der er stadig gang i handlen. Således har 7 huse skiftet ejere siden sidste generalforsamling.
Velkommen til de nye ejere.
Der har desværre være 3 indbrud på Lerskrænten i 2019. Vi opfordrer til at skrive sig på
grundejerfortegnelsen på www.aabnevidder.dk, så ejeren kan kontaktes ved behov.
Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
Vi har igen doneret 3.000 kr. til benyttelse af legepladsen ved Campingpladsen.
Else Bjerring står for en indsamling til Hjerteforeningen, og det resulterer i at der senere på året
opsættes en hjertestarter i område. Karsten Svendsen (K20) lægger gavl til starteren.
Ulla takkede for det frivillige arbejde der gøres med vejene, i brolauget og for samarbejdet i
bestyrelsen.
Herefter var der mulighed for debat.
Forslag om at sætte et af de gamle bord-/bænkesæt op ved naturlegepladsen mellem Lerskrænten
og Kildebakken.
Da der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning, blev den vedtaget med akklamation.

Ad 4:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500,- for 2020) blev vedtaget.

Ad 6:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:
Karsten Svendsen, Jens Alling-Dam og Tage Gejl blev genvalgt med akklamation.

Ad 8:
1. suppleant blev Jens Bro (Kildebakken 32) og Poul Anker Damtoft (Lerskrænten 31) blev 2.
suppleant. Begge genvalgt med akklamation.

Ad 9:
Revisor blev Jørgen Jensen (Lerskrænten 32) og revisorsuppleant Jytte Eriksen (Lerskrænten 18)
blev begge genvalgt med akklamation.

Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
Ulla orienterede om indsamlingen til hjerteforeningen. Et syltetøjsglas gik rundt, og der kunne
afleveres 2.494 kr. til Ove Bjerring, som han sender videre til hjerteforeningen fra de 3 veje i
grundejerforeningen.
På dette tidspunkt (ca. 11.00) var der ikke lyst til mere debat.
Ulla takkede forsamlingen for det store fremmøde.
Generalforsamlingen sluttede ved 11.00 tiden
Referent: Tage Gejl

