Generalforsamling i Grundejer- og Beboerforeningen Tvebjerg 2018
Mødet blev afholdt d. 18/9 2018 i Jutlander Bank, Himmerlandsgade 74, Aars
Til stede fra bestyrelsen: Helene Reffstrup Møller, Lars Højfeldt, Kjetil Norderud, Gitte
Færch, Else Friis og ingen andre beboere

a. Valg af dirigent
Gitte Færch fra nr. 36 blev valgt
Gitte konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da den var annonceret i Aars
Avis d. 5. sept, samt på hjemmesiden og på skilte i begge ender af vejen fra samme
tid.
b. Beretning ved formand Helene Reffstrup Møller

Siden sidste generalforsamling – 3 bestyrelsesmøder
Konstitueringen kan ses på foreningens hjemmeside: Tvebjerg.dk
1. Vi har i samarbejde med Tvebjergs venner fortsat forsøgt at få kommunen til at
fælde de selvsåede træer i vådområdet omkring Herredsbækken.
Sidste sommer var meget våd, så det var begrundelsen for, at de ikke fik ryddet i
2017. Martin Hostrup lovede sidste år i september, at de inden for en måned ville
rydde de gråpil, som de kunne komme til, og at hvis der blev god frost i vinter, så
ville de igen tage så meget som de kan komme til.
Det var ikke meget der blev fjernet – kun nogle enkelte træer helt tæt på stamvejen
– og de er ved at være groet op igen.
I juni måned (13/6) talte jeg med kommunens nye ansvarlige på områder: Grethe
Monbjerg for at få dem til at gå i gang, så snart fuglene var færdige med at yngle –
og mens det stadig var tørt.
Vi har haft den tørreste sommer nogen sinde; men der er ingen træer fjernet. Der er
heller ikke gjort noget for at forbedre stien omkring søen, som i våde perioder er
svært fremkommelig.
Grethe Monbjerg har nu meddelt, at kommunens egen Park- og Vej-afdeling ikke
kan påtage sig opgaven, fordi den kræver andre maskiner, end afdelingen har til
rådighed. Hun har derfor kontaktet Hede Danmark, som har maskiner med
ballondæk og maskiner, der kan trække træer op med rod. Hun er enig i, at arbejdet
skal gøres, og hun lovede, at det ville blive inden for det kommende år.
2. I efteråret 2017 tog vi tilbud hjem på pasning af grundejerforeningens grønne
områder for de næste 3 år – vi fik tilbud hjem fra Græshoppen, Moeslund og Finn
Krebs. Det blev Finn Krebs, som overtog arbejdet fra foråret 2018, og han passer
det efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. Han har påtaget sig arbejdet frem
til og med 2020.

3. I samarbejde med Grundejerforeningen Tvebjerg Sø har vi opfordret kommunen til
at etablere fartdæmpning fra rundkørslen ud til den nye omfartsvej – vi håber det
lykkes. Kommunen har i hvert fald meddelt os, at de har sat fokus på området.
4. I samarbejde med Grundejerforeningen Tvebjerg Sø har vi søgt om midler hos
Trygfonden til en hjertestarter, som ønskes opsat ved rundkørslen. Ansøgningen er
indsendt 1/9/2018, så vi venter spændt på svar.
5. Nettene i boldmålene er udskiftet.
6. Ellers har det mest været vedligeholdelsesopgaver, som vi har taget os af løbende.
Beretningen blev godkendt.
c. Regnskab
Else Friis fremlagde regnskab for perioden 1/6 2017 – 31/5 2018.
Foreningen har haft et overskud på kr. 60.062 og en balance på kr. 654.971
Regnskabet blev godkendt og kan ses på foreningens hjemmeside
d. Kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter med kr. 450, hvilket blev enstemmigt
vedtaget
e. Budget
Else Friis fremlagde budgettet, som var indskrevet i det tidligere fremlagte
regnskab.
Budgettet blev vedtaget uændret.
f. Forslag fra medlemmer
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne
g. Valg af bestyrelse og suppleanter
Helene Reffstrup og Gitte Færch var på valg og var villige til genvalg.
De blev begget genvalgt.
Suppleant Kate Rasmussen var på valg og ønskede genvalg.
Hun blev genvalgt.
h. Valg af revisor og suppleant
Dorthe Rask og Rikke Skov Pedersen var på valg og var villige til genvalg.
De blev begge genvalgt.
i. Evt.
Der var ingenting under eventuelt.

