Grundejerforeningen Odde Naturpark
Referat fra ordinær generalforsamling
Lørdag den 18. oktober 2014 på Als Kro.
Formanden Allan Leth bød velkommen til 33 fremmødte, der repræsenterede 18 huse. Han udtrykte glæde over at
se den store tilslutning og interesse, specielt i anledning af foreningens 40 års jubilæum.
Steen Jensen nr. 74 blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen lovlig.
Formandens beretning ved Allan Leth:
Bankforbindelse:
Vi har skiftet bankforbindelse fra Danske Bank til Spar Nord! Dette følte vi os tvunget til af omstændighederne, da
Danske Bank begyndte at kræve gebyr for hver transaktion vi foretog!
Da vi skiftede konto, var det et krav at vi skulle registreres som virksomhed med CVR nr. NEM id og NEM konto!
Arbejdsdag:
I år forsøgte vi for første gang at slå arbejdsdag og festdag sammen på samme dato som var lørdag 17 maj.
Det er bestyrelsens mening at fortsætte med dette koncept fremover! Næste gang lørdag den 16. maj 2015.
Til arbejdsdagen mødte 31, og til sommerfesten efter arbejdsdagen 20 personer!
Igen i år var det dejligt at se så mange, der mødte frem for at hjælpe til med forskønnelse af området.
Vi fik bl.a. klippet grene på stamvejen, udskiftet tagplade på renovationshus, repareret samt malet borde og bænke,
hentet sand til sandkassen på legepladsen og lagt fliser under sanddynge ved nr. 42 !!
Vi vil til næste arbejdsdag forsøge at gøre det samme ved den sanddynge, vi har ved nr. 11!
Kloakering!
Kommunen har startet kloakering af sommerhusområder! Ifølge planlægningen bliver vores område ikke kloakeret
før efter år 2020! Kommunen afholder nyt økonomi-og planlægningsmøde i år 2018 for den fase, vi hører under!
Renovation!
Jeg har for kort tid siden talt med Teknisk Forvaltning om situation vedrørende vores renovationshus. Der er endnu
ikke taget beslutning om, hvad man vil, og hvordan en eventuel ny renovationsplan bliver!
Det er sikkert, at der kommer en ændring af kommunens renovationsplan i sommerhusområder!
Kommunen har stadig for store udgifter med at fjerne storskrald fra de renovationscontainere, der står rundt
omkring, som kun må anvendes til husholdningsaffald!
Vi har fra bestyrelsens side skriftligt sendt Kommunen en indsigelse, hvor vi gør opmærksom på de eventuelle gener,
det kunne medføre – hvis vores affaldscontainere fjernes!
Klipning af sideveje/stikveje!
Bestyrelsen vil indtrængende bede de beboere, der har grunde og huse på stikvejene, om at få klippet træer og
buske!
Vi har fået klager fra renovationsfolkene, at de har problemer med at køre på vejene!
Reelt skal træer og buske klippes ind til skelpæl og op i en højde af 4,5M!
Kommentarer: Forslag om professionel klipning eller som aktivitet på arbejdsdagen.
Hastighed!
Vi er igen igennem det forløbne år blevet kontaktet af naboforeningen ”Sletten” om for høj hastighed på vejene!
For høj hastighed skaber huller på vejnettet. Vi kan og vil ikke fra bestyrelsen side agere privat politi. Det må være op
til beboerne selv at håndtere hastigheden, men gør venligst lejere opmærksom på hastighedsgrænsen!
Matrikel-og husnumre!
Vi er blevet kontaktet af nogle beboere, der gerne vil være medlem af vores Grundejerforening, og som har grunde
og sommerhuse på stikvejen ved Sletten/ Disse benævnes Odde Naturpark nr. 1 til nr. 6 !!
Reglerne er, at for at være medlem af grundejerforeningen skal grunden støde op til samt også have udkørsel til
nævnte grundejerforening! Vi kan derfor ikke imødekomme deres ønske.
Strandeng!
I foråret blev vi kontaktet af Mariagerfjord kommune om naturpleje. Vi havde møde med en naturvejleder! Man
kunne søge EU om tilskud til forskønnelse af grønne områder! Der var to former for tilskud, og kommunen ville
gerne hjælpe med ansøgninger – det ene var afgræsning af strandenge! Strandengen skulle indhegnes, og til
afgræsning ville man få en lokal landmand til at udsætte kvæg! Der ville blive sat låger i, så man stadig kunne komme
til vandet!
Det andet var tilskud til høslæt, strandengen skulle klippes en til to gange om året, og det afklippede skulle fjernes!

