Referat generalforsamling tirsdag 20-03-2018
1. Valg af dirigent.
a. Jens Madsen.
b.
2. Bestyrelsens beretning.
a. Det konstateres at generalforsamlingen er lovlig.
b. 2017 generalforsamling hos Poul Larsen.
c. Sankt Hans afholdes med succes og godt vejr med ca. 75 deltagere.
d. Rundvisning i november i Aalborg Lufthavn med kaffe og brød betalt af foreningen.
e. Der er på foranledning af foreningen sat ”p forbudt” skilte langs noget at Gl. Gugvej.
f. Der var arrangeret møde i forhold til Gl. Gugvej, men det blev aflyst, idet der kom
indbydelse fra kommunen. Dette var en succes med stor deltagelse.
g. Der var sidste år også meget snak om Jesus Hotel og husopkøb.
h. Der skal startes renovering af vandtank ved legepladsen på Vandbakken.
i. I år er der jubilæum i foreningen.
j. Efter sommerferien er der planlagt rundvisning på genbrugspladsen.

3. Fremlæggelse af regnskab.
a. Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingentet forbliver uændret.
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
a. Laila, Kurt og Rune er blevet genvalgt
6. Valg af suppleanter
a. Jørgen Mortensen er genvalgt
b. Nikoline Lauritzen
7. Valg af revisor
a. Jørgen Vittrup er genvalgt
8. Valg af revisorsuppleant
a. Terkel Arnfred
9. Indkomne forslag.
a. Ingen
10. Evt.
a. Der er ikke sket så meget i forhold til Gl. Gugvej. Men der er lidt udmeldinger i
forhold til planer om grunde og cykelsti. Der forefindes endnu ingen tidsplan.
b. Bestyrelsen følger udviklingen og oplyser på Facebook og hjemmesiden.
i. Der bliver sandsynligvis lave ca. 20 p-pladser
c. Der skal laves vand på Gl. Gugvej

d. Jesus hotel har købt bygning/efterskole i Thy. Der er blevet spurgt til det: fasanvej
6 Falkevej 10 bliver sat til salg efter påske. Lokalerne på Rundvejen forbliver, med
de forventer at nedrive festlokalet samt lidt mere.
e. Der vil muligvis blive lagt ny asfalt på de fleste af vejene
f. Arrangementer. Forslag til at ”udvide” Sankt Hans til de gode gamle dage. Det bør
udvides i stedet for nye arrangementer.
g. Der er endnu ikke planer om 2 strengs kloaksystem.
h. Forslag om jubilæumsarrangement a la rundvisning i Østerådalen kun for beboere i
Frydendal.
i. Sankt hans fest: forslag om at den starter tidligere.
j. Ros til hjemmesiden og Facebook.
k. Der kan lånes et par borde og evt. stole fra foreningen. De er hos Kurt/Værksted1.
l.

