
Referat fra bestyrelsesmøde 12-03-2021 

 

Deltagere: Dan Walther, Jesper Andersen, Per Larsen, Charlotte Henningsen, Ann Bendixen 

Referent: Ann Bendixen 

1. Status veje 

Der er løbende lagt mange bunker grus ud, men på trods af det er vejene tilstand meget 

varierende. Det er dog ærgerligt, at vedligeholdet af enkelte veje ikke kan gennemføres på 

trods af dynger, som ligger parat til fordeling. Vi appellerer til, at beboerne på de veje fylder 

hullerne. 

Grundet de mange huller i vejene har vi besluttet at fremskynde den årlige behandling af  

vejene her i foråret, og om nødvendigt gennemgå dem en ekstra gang senere på året. 

2. Status grøfter 

Alle grøfterne bliver pt. gennemgået og renset op hvor nødvendigt. Det er stadig steder, hvor 

det ikke er muligt at komme til med gravemaskinen, hvorfor disse lodsejere bedes fælde træer 

og buske omkring grøfterne snarest. 

3. Status økonomi 

Foreløbigt regnskab gennemgået. 

Der er kommet en del kontingentopkrævninger retur fra postvæsnet grundet forkerte 

hjemmeadresser. Opkrævningen er desværre udsendt per brev i år. Det skyldes en fejl hos PBS. 

Hvor muligt bliver de afleveret til sommerhus adressen. 

Hvis I ikke har fået en opkrævning i starten af december, kan kontingentet på kr. 300 

indbetales på konto – 9006-1305521902. Husk at sætte navn og adresse på indbetalingen. 

4. Henvendelser 

Der er kommet en orientering fra Frederikshavn Kommune om, at der anlægges 2 vejbump på 

Nørtvedvej mellem Bygmarken og det 90 graders sving ved Rugholm. 

Henvendelser er behandlet løbende. 

Henvendelser om adresseændringer samt køb/salg og dermed eventuelle nye medlemmer 

håndteres løbende eller i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger. 

 

5. Generalforsamling 

Grundet Covid-19 restriktionerne er der på nuværende tidspunkt desværre ingen tegn på, at vi 

kan afholde Generalforsamlingen 2021 tirsdag før påske som vedtægterne foreskriver. Vi har 

vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at afholde en virtuel generalforsamling og 

udskyder endnu en gang generalforsamlingen på ubestemt tid. 

Vi håber, at det kan lade sig gøre, at holde generalforsamlingen i løbet af sommeren, når det 

meste af Danmark forhåbentlig er blevet vaccineret. 

For at overholde formalia sender vi årets regnskab ud, så snart det er revideret. 

 



Den nuværende bestyrelse har siddet i 2-6 år, og der skal andre kræfter til. Vi vil derfor 

opfordre interesserede kommende bestyrelsesmedlemmer om at henvende til formanden for 

bestyrelsen, så vi hermed kan få overdraget de enkelte arbejdsopgaver.  

Hvis der kommer mere end 5 interesserede finder vi ud af, hvordan vi kan lave en afstemning. 

Frist for henvendelse er datoen for den aflyste generalforsamling – den 30. marts 2021.  

Specielt er det vigtigt, at vi får en ny kasserer og en ny vejmand/kvinde med så hurtigt som 

muligt. Vi synes også, at det vil være dejligt, hvis vi kan få en ildsjæl, som vil overtage arbejdet 

med Bratten Magasinet, som gav et rigtig godt supplement til Bratten Grundejerforenings 

økonomi. 

 

 

  

 


