
 

Referat af generalforsamling 

Grundejerforeningen Kristavej - Grønhøj 

Lørdag den 11. september 2021 kl. 9.30 

 
Fremmøde: hus nr.: 4, 12, 20, 22, 29, 33, 37, 39, 45, 47, 49 

 

A. Valg af dirigent 

Arne hus 49 blev valgt 

 

B. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden Kurt Sørensen (hus 37) 

Godkendt 

 

C. Det reviderede regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse fremlægges 

Godkendt 

 

D. Fastlæggelse af kontingent 

Uændret kontingent 

 

E. Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være formanden i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen)  
Ingen indkomne forslag 

 

F. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Ole (hus 29) og Kurt (hus 37).  

Begge modtog genvalg 

 

Valg af 2 suppleanter (nuværende er Ib Bertelsen hus. 11 og Thorkild Lauritzen hus 12) 

Thorkild modtog genvalg og Kåre (hus 33), blev valgt ind i stedet for Ib Bertelsen 

 

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

Finn blev genvalgt 

 

H. Eventuelt 

Bente tager fat i sommerhuspedellen vedr. hyben ved øststien og plantning af 2 fyrbuske og 

bomme ved udgang fra sti til Grønhøj Strandvej som skal sættes om, eller en mere skal sættes. 

Bente har nu ringet til Region Syd, for at gøre opmærksom på at lejere i hus 7, kører alt for stærkt 

på vejen. Dette bliver der taget hånd om med det sammen. 

Bente har ligeledes ringet til Jane Møller, Jammerbugt kommune, ang. genplantning af træer ved 

stien mød øst. 

Kurt (formand) tager fat i ”Kringelbæk”, angående beboerne som har lavet sti fra deres område, 

over det nyplantede, for at komme ind på Kristavej. 

Kurt tager ligeledes fat i Kommunen, ang. brunt vand i pytter ud for nr. 18 

Lena fik til opgave at finde et skilt med ”legende børn”, så der bliver sat fokus på ordentlig kørsel 

på vejen. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Kurt hus 37 – formand 

Kurt hus 5 – næstformand 

Bente hus 4 – sekretær 

Ole hus 29 – Kasserer 

Lena hus 37 – menigt medlem 


