




Beretning 2013 

 

2013 har været et roligt år i grundejerforeningen med milde vintre og deraf lave 

omkostninger til snerydning og saltning. 

Skur samt legeredskaber er blevet malet, og rutsje banen er blevet udskiftet idet 

den var i dårlig stand og ikke længere lovlig. Legepladsen fremstår derfor igen flot og 

vedligeholdt. 

Fortovet langs hele stamvejen er nu helt færdiggjort og græsbælterne er sået til. 

Bestyrelsen har gennemgået asfaltens tilstand i kvarteret, og har i den forbindelse 

indhentet tilbud på udbedring af revner. Udgiften vil være ca. kr. 45.000, og der er 

ingen garanti for at der ikke kommer yderligere revner. Man har derfor valgt kun at 

udbedre egentlige huller såfremt de opstår og gemme pengene til behovet for at 

etablere nyt slidlag opstår. 

Grundejerforeningen har taget initaitiv til oprettelsen af en Facebook side 

"Stenbjergkvarteret, Snejbjerg". Formålet med siden er at alle beboerne i 

Stenbjergkvarteret kan poste information til hinanden på en hurtig og uformel 

måde. Det er altså en side for alle beboer i alle aldre. Officielle informationer fra 

Grundejerforeningen vil naturligvis fortsat ske via omdeling, hjemmeside og e-mail. 

2013 var også året hvor motorvejen fra Snejbjerg til Holstebro blev vedtaget. 

Bestyrelsen har deltaget i diverse informationsmøder, og linjeføringen vil som sådan 

ikke få betydning for Stenbjergkvarteret, idet motorvejen indsnævres fra fire til to 

spor før cykelbroen og fortsætter som den eksisterende motortrafikvej forbi 

Stenbjergkvarteret.  Der forventes dog en stigning i trafikmængden fra ca. 8.000 

biler i døgnet til 16.000.  

 

   



Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret 1998 

 

År 2014, den 5. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 

Stenbjergkvarteret 1998 i Snejbjerg Hallen. 

 

Tilstede var mødt 11 personer repræsenterende 10 husstande. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Aflæggelse af regnskab. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne. 

7. Vedtagelse af kontingent. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

 

Ad pkt. 1 

Jacob Melau bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Jan Nørgaard som dirigent, der 

valgtes enstemmigt. 

 

Ad pkt. 2 

Dirigenten udpegede Jan Facius som referent. Der var ingen indvendinger herimod. 

 

Ad pkt. 3 

Jacob Melau gennemgik bestyrelsens beretning for året 2013. Der var ingen kommentarer eller 

indvendinger. 

 

Ad pkt. 4 

Jan Facius gennemgik det reviderede regnskab for året 2013. Der var ingen kommentarer eller 

indvendinger. 

 

Ad pkt. 5 

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad pkt. 6 

Der forelå ingen forslag fra medlemmerne. 




