
 

Referat af ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Kristavej - Grønhøj 
Påskelørdag den 20. april 2019 kl. 9.30 på 

Grønhøj Strand Camping (servicebygningen) 
 

Fremmødte medlemmer: 
Hus: 1-4-5-6-9-11-12-15-16-17-19-27-29-37-45-47-49 
 

A. Valg af dirigent 
Jørgen Dyrskjødt blev enstemmigt valgt 
 

B. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden Kurt Sørensen (hus 
37) 
Godkendt fyldestgørende beretning. 
Vandafledningsafgift? Bestyrelsen finder ud af hvordan det gøres med 
hensyn til aflæsning af de skiftede vandure. 
Grønhøj Vandværk indberetter til Jammerbugt Kommune vandforbruget som summen af forbruget 
på de afmonterede målere og det tal grundejerne på et senere tidspunkt bliver bedt om at aflæse 
på de nye vandmålere. 

 
C. Det reviderede regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse fremlægges 

Regnskab godkendt 
 

D. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingent blev forhøjet til 500 kr. pr. år 
 

E. Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen) 

1) Forslag om klipning, oprensning af grøft mod øst (se vedlagte forslag) – Arne hus 
49 
Bente (4) finder ud af hvad det koster ved en entreprenør 
 

2) Forslag om telefonliste – Annette hus 1 
Samtykkeerklæring sendes ud af Bente (4) 
 

3) Forslag om beskyttelse af græsrabat ud for postkasserne (sten el. lign.) – Bente 
hus 4 
Bente (4) finder ud af hvad der gøres ved postkasseanlægget 
  

F. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Ole hus 29 og Kurt.  

            Begge blev genvalgt 
 
Valg af 2 suppleanter (nuværende er Ib Bertelsen hus. 4 og Thorkild Lauritzen hus 
12) 
            Begge blev genvalgt 
 

G. Valg af revisor (nuværende er Finn (hus 41) 
Finn blev genvalgt 
 

H. Eventuelt 



 

Henkastning af kvas i skel mød øst må absolut ikke finde 
sted, idet det er til stor brandfare.  
Anette (1) foreslog chikaner på vejen, i form af brandslanger, idet der køres for 
hurtigt på vejen. 

 
Venligst bestyrelsen (Bente, Annette, Kurt B., Ole og Kurt S.) 
 
Grundejerforeningen Kristavej - Grønhøj 


