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Den 24.08.2022. 

Referat af bestyrelsesmøde (Teams) den 24.08.2022. 

 

Deltagere: Per Dahl, Willy Bjerregaard, Benn Erik Grav og Vagn Hansen.  

Afbud fra Frederik Voetmann Nielsen 
 

Ad 1) Referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger til referatet. 

Ad 2) Kontingent til Grundejerforeningen. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at hæve kontingentet til 1200 kr. pr. år. Per Dahl meddeler 

dette til Hjørring Kommune, og vi gør grundejerne opmærksom på dette i den meddelelse, vi sender 

ud senere om den ekstraordinære generalforsamling. 

Ad 3) Den ekstraordinære generalforsamling. 

Vi er enige om, at vi udarbejder en skrivelse til grundejerne, der beskriver rammerne for den 

ekstraordinære generalforsamling, dagsorden mm. 

I skrivelsen vil vi gøre rede for muligheden for at deltage elektronisk, men vil samtidig anbefale at 

man møder fysisk op, hvis det er muligt. I skrivelsen vil vi endvidere understrege, at der kun kan 

afgives én stemme pr. parcel. 

Skrivelsen vil også beskrive, hvordan man kan stemme pr. fuldmagt – enten give fuldmagt til en, 

der møder frem på mødet eller give fuldmagt til et bestyrelsesmedlem. 

Der udsendes en invitation til at deltage på mødet via Teams. Vi vedhæfter en beskrivelse af, 

hvordan man downloader teams mm. 

Følgeskrivelsen skal også indeholde links til vores egen gennemgang af mulighederne ved den 

individuelle løsning samt bilag fra Hjørring Kommune om affaldssortering, krav til veje mm. 

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

2) Valg af dirigent 

3) Valg af referent (Vagn kan ikke deltage på mødet) 

4) Meddelelser fra bestyrelsen 

a. Kontingent 1200 kr. 

b. Vindmøllesagen (tages evt op under eventuelt. Links på hjemmesiden) 

5) Beslutning vedr. affaldssortering. 

Fremlæggelse af de 2 muligheder. Per beskriver den fælles løsning og Benn Erik den 

individuelle løsning. 

Debat om mulighederne. 

6) Afstemning 
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7) Eventuelt. 

Per Dahl kontakter Vivi Nørregård med henblik på rollen som dirigent og Leif Schlütter som 

stemmeoptæller. Der skal nok findes en eller 2 stemmeoptællere yderligere. 

Vi har modtaget en skrivelse fra Søndre Fyrreklitten 7 ang. Affaldssorteringen. Per kontakter dem 

og orienterer om situationen. 

Da vi i bestyrelsen ikke er enige om, hvilken løsning, vi skal vælge, kommer der ikke en fælles 

indstilling fra bestyrelsen. 

Ad 4) Andet. 

Vi mødes igen søndag den 28.08 (Teams) til afklaring af de sidste praktiske ting i forbindelse med 

den ekstraordinære generalforsamling. 

Vi skal undersøge nærmere: 

Kan man stemme pr. mail og evt. hvordan? 

Udkast til en fuldmagt. 

Vejledning til Teams. 

Skriftlig afstemning – hvordan gør vi det, hvis der udtrykkes ønske om skriftlig afstemning? 

 

Referent: 

Vagn Hansen. 

 

 


