
Grundejerforeningen Bæveren – 
Støvring

Støvring den 18. marts 2016

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren - referat

18. marts 2016 kl. 19.30 i lokalerne ved Jutlander Bank, Hobrovej 91, Støvring.

1. Valg af dirigent og referent

Palle nr. 26 blev valgt til dirigent og Chalotte nr. 60 blev valgt til referent.

Dirigenten fastslår at indvarslingen er sket rettidig og krav om min. 20 % fremmødt er opfyldt.

2. Formandens beretning:

Der er i alt 53 medlemmer af grundejerforeningen. Grundene på nr. 2 og 7 er solgte, så alt er snart 
bygget.

Udskiftning i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen 2014. Kurt nr. 10 og Allan nr. 76 
blev udskiftet med Rasmus nr. 60 og Kim nr. 68.

Bump på hovedvejen er forhøjet – ny asfalt på hele hovedvejen har dog reduceret forhøjelsen. 

Der er sket udplantning af ribs- og solbærbuske omkring lejepladsen i forbindelse med plantedag. 

Vandudfordringerne er udbedret gennem opførsel af jordvold fra rundkørslen og ned til legeplad-
sen samt kommunens dræning af stierne.

Generelt er stierne forbedret i det forgangene år.

Der blev nedsat et gadefestudvalg. Desværre var tilmeldingen meget begrænset, men de få som 
havde tilmeldt sig, holdt en lille fest alligevel.

Der opfordres til opdatering af mailadresse, da al kommunikation foregår pr. mail. Opdateringen 
kan ske ved at sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@gfbaeveren.dk.

3. Regnskab gennemgås af kasserer, Palle nr. 26 og godkendes – kan findes på hjemmesiden. 

4. Indkomne forslag:

Nedenstående er bestyrelsens forslag – forslagene ligger dog uden for bestyrelsens arbejdsområ-
der er blot opfordringer.

a. Der foreslås afholdt gadefest igen, men der mangler arrangører hertil. Gadefesten er ikke en del af 
grundejerforeningen, men grundejerforeningen er dog behjælpelige i forhold til administration af 
den økonomiske del. For at gadefesten skal blive til noget, er der dog nogen som skal melde sig som 
arrangører. 
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b. Multibanen blev drøftet i forhold til placering samt eventuelt samarbejde med de øvrige grundejer-
foreninger på Bæveren og Grævlingen. Hvis der er nogen som er interesseret i at gå videre med ar-
bejdet omkring multibanen er man velkommen til at nedsætte en gruppe.

Ej indkomne forslag som blev drøftet under dette punkt

c. Fodboldmålene udskiftes med nogle nye og bedre mål.

d. Der blev drøftet hvorvidt vi igen i år skulle have en plantedag i foråret. I denne forbindelse blev det 
drøftet, hvorvidt medlemmer som ikke kan deltage skal betale et gebyr for at udeblive eller om 
grundejerforeningen blot skal købe sig til de ting som skal gøre på plantedage. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at bestyrelsen går videre med plantedagen, og er der ikke
nok tilslutning køber grundejerforeningen så til de ting som skal gøres. I forhold til gebyr er det ikke 
muligt at vedtage dette, uden det har været foreslået rettidig samt vedtaget på generalforsam-
lingen. Opkrævning af gebyr er således ikke muligt for 2016.

Info om plantedag tilgår alle medlemmer.

5. + 6. Forslag til budget + kontingent

Kasserer, Palle nr. 60 gennemgår budget og kontingent – begge dele godkendes.

Kontingent fastholdes på kr. 1.200 årligt og bestyrelsesmedlemmer fritages for betalingen af kon-
tingent.

7. Valg af formand

Peter, nr. 48 genopstiller ikke – Henrik, nr. 52 vælges

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Mads nr. 20 genopstiller og genvælges

Kim nr. 68 træder ud af bestyrelsen og Lau nr. 62 vælges ind 

Torben nr. 86 vælges som suppleant

Jan nr. 14, vælges som 2. suppleant

9. Valg af revisor  

Michael nr. 13 genvælges som revisor

10. Valg af revisorsuppleant  
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Brian, nr. 72 vælges

11. Evt.

Sammenlægning af grundejerforeningerne for Bæveren blev drøftet. Det er dog ikke noget som er 
på tale på nuværende tidspunkt, men samarbejde er altid en mulighed.

Græsslåning af flere fællesarealer blev drøftet. Bestyrelsen er i kontakt med kommunen, og tanken 
er at yderligere græsslåning tilkøbes.

Generelt blev området Støvring Ådale drøftede både i forhold til nuværende udfordringer med 
støj, belysning mv. samt fremtidig udbygning af veje, stier, belysning mv. 
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