
Grundejerforeningen H. C. Andersens Vej & Spangkærparken 

REFERAT 

af bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 

Tilstede: 

Mikael Aagaard 

Lotte V. Christiansen 

Jan Hjermitslev 

Marianne B. Larsen 

Tom Nielsen (referent) 

Afbud: 

Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Siden sidst fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Opfølgning fra tidligere møder 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

Ad 1 - Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2014 godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2 - Siden sidst fra formanden 

Mikael oplyste, at overdragelsen af trekantområdet beliggende på H. C. Andersens Vej 7A til grundejerne af 

henholdsvis H. C. Andersens Vej 153 og 157 (området beliggende mellem de 2 grundejere og cykelstien ved 

børnehaven Eventyrhuset) nu var gennemført. 

Mikael oplyste endvidere, at man endnu ikke havde hørt fra Hjørring Kommune i forbindelse med 

opfølgning på den inspektionsrunde, som blev  gennemført den 8. oktober 2014 sammen med en 

repræsentant fra Hjørring Kommune. 

Ad 3 - Orientering fra kassereren 

Intet at bemærke. 

Ad 4 – Opfølgning fra tidligere møder 

Intet at bemærke. 

Ad 5 - Eventuelt 

Lotte oplyste, at flere beboere nytårsaften havde været udsat for hærværk i form af barberskum og 

tandpasta, som var blevet påsmurt vinduesrammer og murværk, hvilket ikke var muligt at fjerne 

fuldstændigt. 

Emnet har tidligere været bragt op på grundejerforeningens generalforsamling, og bestyrelsen skal 

henstille til, at man sørger for at vejlede sine børn/unge omkring hvad der er at betragte som henholdsvis 

nytårsløjer og hærværk. 



Grundejerforeningen H. C. Andersens Vej & Spangkærparken 

Bestyrelsen havde en drøftelse omkring den kommende generalforsamling, som blev planlagt til afholdelse 

den 14. april 2015. 

Da Vendiahallen er under renovering, vil der skulle udfindes et nyt sted at afholde generalforsamlingen. 

Marianne vil undersøge mulighederne. 

I tilknytning til drøftelse af dette, var der i bestyrelsen enighed om, at budgettet for 2015 skulle indeholde 

en kontingentstigning, således at dette vil udgøre 1.500 kroner om året. 

Ad 6 – Næste møde 

Der blev ikke fastsat en dato for næste møde, da dette vil afvente resultatet af generalforsamlingen. 
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