Grundejerforeningen H.C. Andersens Vej &
Spangkærparken
Referat fra generalforsamlingen 2/6 2021
Hjørring Kro
Deltagere: Arne HCA 183, Kai HCA 295, Mette og Karsten HCA 159, Ib og Elsebeth HCA 60, Per HCA 323,
Rene HCA 417, Helle HCA 311, Jan SPA 59. Samt Erik, Marianne, Anders, og Peter fra bestyrelsen.
Ib Gosmer valgt som dirigent. Påpegede at der manglede dato på indkaldelsen, dermed usikkerhed om der
er indkaldt rettidigt, taget til efterretning af sekretær.
Bestyrelsens beretning:
Som aftalt på sidste Generalforsamling blev der i efteråret 2020 fældet og ryddet et større område mod
sydlige sti, arbejdet udført i overensstemmelse med de berørte ejere, formentlig tilfredsstillende, da ingen
af dem mødte op i år.
Hjertestarter er blevet sat op ved H.C Andersens Vej 311, tilmeldt Trygfondsens App og nu nem at finde,
Marianne fra bestyrelsen har også tilmeldt sig som Hjerteløber.
De opstillede skraldespande ved søen og legepladsen bliver flittigt brugt, dog er det ikke alle der samler
hundens efterladenskaber op.
Omring søen er der noget opkørt efter knallertkørsel, men græsset kommer igen og vil også blive klippet i
år.
Grundejerforeningen har foreslået Hjørring kommune at der bliver lavet en gangsti på det grønne bælte
mellem H. C Andersens Vej og Faldet, dette har været i udvalget og der var umiddelbart stemning for at det
er en god ide. Der er flere instanser der skal høres og vi vil få nærmere besked.
H.C Andersens Vej 185 har ikke reageret på henvendelser om at rydde op, så vi vil gå videre til Hjørring
kommune, og måske rettens vej.

Regnskab gennemgået og godkendt
Budget: Punktet om afskrivning er fjernet. Godkendt.

Valg til bestyrelsen
Erik Larsen
Marianne Bang Larsen
Peter Carlsen
Genvalgt til bestyrelsen
Ib Gosmer
Arne Kristiansen
Valgt til suppleanter
Elsebeth Bartholomæussen
Jan Hjermitslev
Valgt til revisorer
Eventuelt
Der blev foreslået trafikdæmpning på stamvejen, bestyrelsen vil kigge historik, da det tidligere er blevet
afvist, flere forslag var oppe, men vi må holde os inden for loven. Flere stier mod syd er også ujævne, vi
prøver henvendelse til Park og vej igen. Og der blev foreslået mere klipning af træer og buske i 2022.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret:

Formand: Erik Larsen
Kasserer: Anders Gottlieb
Sekretær: Peter Carlsen
Medlem: Nicolai Houkjær
Medlem: Marianne B Larsen
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