Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ravnekærlund 1, 30 / 3- 2016
1 : Dirigent Ove Christensen (97)
2 : Tage Juel (104) : Der har været et par møder med kommunen, omkring
overtagelsen af arealerne. Dette har været problematisk, da kommunen i et brev
skriver, at vi skal omkring Kystsikringen.
Tove ? ( tidligere Teknisk forvaltning ) har foreslået , at Kommunen står som ejer af
arealerne, og vi står som lejer / bruger, og at vi står for vedligeholdelsen af arealerne.
Bumpene volder stadig problemer for beboerne omkring dem. Kommunen har lavet
en trafiktælling , som vi ikke har bedt om. Vi har ønsket en støjmåling, som kommer
på et senere tidspunkt.
Nedkørslen v/ Gl. Vindingevej er lavet, men er ikke lavet godt nok, så der skal kigges
på det igen.
Træerne langs Stamvejen er endnu ikke blevet stammet op.
3 : Regnskabet godkendt.
4 : Støjgener : Bestyrelsen foreslår, at der samles underskrifter ind, imod de chikaner,
som Kommunen har lavet på Stamvejen, Den vejindsnævring, som der er i
begyndelsen af Stamvejen, skulle have været fortsat, hele vejen.
Andelsboligforeningerne vil gerne samle underskrifter ind. Tage skriver en skrivelse.
Der kommer en del lastbiler og busser igennem Stamvejen.
5 : Ingen indkomne forslag.
6 : Ingen ændringer i vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.
7 : Lasse Pedersen ( 91 ) er genvalgt som kasserer.
8 : Kurt Mortensen ( 128 ) er genvalgt som bestyrelsesmedlem.
9 : Birgitte Christensen (98) og Kenneth Juliussen (109) er genvalgt som best. suppl.
10 : Christian Fjor (95) er genvalgt som Revisor, og Claus Jacobsen (89) som suppl.
11 : Hus nr. 126 har problemer med Jordbier v/ en kabelkasse udenfor sin hæk,
Kommunen har prøvet m/ Retalin uden resultat. Beboeren spørger om hun må bruge
skrappere midler, og det er godkendt. Tove fra Kommunen bliver sat på sagen.
Hvis pærerne springer i gadebelysningen, skal Andelsboligforeningerne kontakte
Kommunen.
Vintervedligeholdesen har været tilfredsstillende for Andelsboligforeningerne.
Kommunen har ladet en Kløversti gå langs husene på stien ( ud mod hestefolden )
dette har Kommunen ret / lov til.

Kantstenene i etape 1, som der tidligere er rettet op på, har nu huller.
Kommunen mangler at lave / optegne hajtænder fra stierne ud på cykelstien.
Asfalten synker og der er revner nogle steder på Stamvejen.
Snakken kom igen ind på ” Ejer – husene ” v/ Andelsboligerne, der er stadig ingen
løsning omkring kloakkerne.
En foreslog, at man skulle gå sammen, og få advokathjælp,
men ejerne har svært ved at blive enige.
Der er kun betalt for en stikledning til alle boligerne.
Referant : Otla Fagerlund ( 97 )

