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På sidste side er Referat af:
7. Eventuelt
I forbindelse med at teltet blev stående indtil Sankt Hans var der klager
over at unge mennesker støjede om natten. Det henvises til at skulle
dette ske igen, må de generede beboere henvende sig til de af
bestyrelsen der har besluttet at teltet skal blive stående om natten.

Ekstraordinær Generalforsamling
Tidspunkt:
Sted:
Tilmelding:

Søndag den 1. juli 2007 klokken 16:00
I teltet på fællesarealet.
Ikke nødvendigt.

Referat:
23 Husstande fremmødt.
1. Valg af dirigent – Formanden tog ordet.
2. Runde på Stendyssen for at besigtige vejen tilstand
Runde blev flyttet hen til efter forsamlingen var afsluttet.

Flemming Væversted, (111)
17. juni 2007

3. Bestyrelsens forslag og rettidigt indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag ud over bestyrelsens forslag
Med baggrund i at Aalborg kommunes varmeforsyning påregner at
begynde en renovering af fjernvarmen på Stendyssen senest 2010 – anså
bestyrelsen det for spildt at vi renoverer vejen på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen trækker derfor alle sine forslag til denne generalforsamling.
Det blev aftalt at Bestyrelsen skal kontakte kommunen for at dele
udgifterne i forbindelse med reetablering af vejen og sikre at det bliver
udført i en ordentlig kvalitet – bund og asfalt.
4. Diskussion af forslag og hvilke der er berettiget til afstemning.
Udgået.
5. Afstemning af forslag i vedtaget rækkefølge.
Udgået.
6. Godkendelse af vej budget og vedtagelse af restfinansiering.
Udgået.

Firma og kontaktperson, på hvem som
kan risikere at grave den nye asfalt op.
Elforsyningen
Himmerlands Elforsyning
Vandforsyningen
Aalborg Kommune
Varmeforsyningen
Aalborg Kommune
Kloak
Aalborg Kommune
Gadelys
Aalborg Kommune
Antenne foreningen
GVD
Telefon
TDC
Lysleder graver man ned overalt.

Hvornår påregner firmaet at renovere
deres anlæg på Stendyssen

Renovering af fjernvarme 2010

Er der nogle af de følgende der har planer
om dette i vores område.
HEF
TDC
GVD

Bestyrelsen
Formand
Jens Rafn
(106)

Sekretær
Flemming Væversted
(111)

Kasserer
Søren Carlsen
(110)

Bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen
(109)

Stendyssens Internetside på www.vaeversted.com/stendyssen

Bestyrelsesmedlem
Bent Jepsen
(135)
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