
Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Nordmarken 
den 23. april 2011, i Havnecafeen i Østerby
.
Ved generalforsamlingen var i alt 45 parceller repræsenteret, 
hvilket vil sige, at der var 45 stemmer af 217 mulige.
 
Fra bestyrelsen var mødt: Morten Juhl (formand),  Poul Christensen 
(kasserer), Birgitte Jepsen, Peter Casparij, Jens Erik Buch-Hansen 
(bestyrelsesmedlemmer).
 
Dagsorden:
 

1.       Valg af dirigent.
 

2.       Formandens beretning.
 

3.       Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2010.
 

4.       Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen.
 

5.       Godkendelse af budget for 2011, samt fastlæggelse af 
kontingent og indskud.
 

6.       Valg af formand og et bestyrelsesmedlem samt to 
bestyrelsessuppleanter.
 

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant.
 

8.       Eventuelt.
 

Ad.1 Som dirigent valgtes enstemmigt Sven Aage Sørensen.
 
Ad.2 Formanden orienterede om:
 
         at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt pr. email 
til alle kendte mailadresser. Grundejere som ikke har en 
mailadresse vil fortsat kunne få meddelelser fra foreningen pr. post. 
Nye medlemmer vil kun få meddelelser pr. email. Der henvises i 



øvrigt til foreningens hjemmeside www.nordmarken.eu.
 
         at vejene nu var repareret og det henstilles til alle kørende at 
overholde den anbefalede hastighed på max. 30 km/h.
 
          at grøfterne vil blive renset op inden efterårets nedbør sætter 
ind.
 
           at efter henvendelse til Læsø Kommune vil 
affaldscontainerne ved vejene ikke igen blive fjernet i højsæsonen, 
hvor der indsamles affald direkte ved husene.
 
           at der igen rettes henvendelse til Post Danmark om en 
tidligere levering på dagen, samt at hastigheden, hvormed 
postbilen kører sænkes væsentlig.
 
            at der er rettet henvendelse til TDC med henblik på at få en 
højere hastighed på internettet. Hastigheden er i dag under 1 Mb.
 
           at der er rettet fornyet henvendelse til Læsø Kommune 
vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Prof. 
Johansens Vej. Omkring 60 % af bilisterne der køre på vejen, kører 
væsentlig mere end 30 km/h.
 
Ad.3 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2010. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 
Ad.4  Der var ingen forslag.
 
Ad.5 Budgettet for 2011 blev godkendt. Kontingentet for 2012 er 
 4oo Kr/år. pr parcel. Indskuddet er fortsat 500 Kr . pr parcel.
 
Ad. 6 Alle valg var genvalg.
 
Ad. 7 Sven Aage Sørensen blev genvalgt som foreningens revisor. 
Som revisorsuppleant valgtes Jens Vasehus Den Store Jolle 39.
 
Ad. 8 Næste års generalforsamling finder sted Påskelørdag kl. 10.00 

http://www.nordmarken.eu/


i Havnecafeen i Østerby.
 
 
 Dirigent                                                                           Referent  

Sv-Aage Sørensen                                       J.E. Buch-Hansen

  
                                                                                                                           
                                     
 
  


