
REFERAT FRA "GRUNDEJERFORENINGEN FINNEBYEN"S GENERALFORSAMLING, 14/4-1983.

Med Poul Hansen som dirigent og Robert Møller som referent afvikledes 

generalforsamlingen i forholdsvis god ro og orden. Formandens og kassere

rens beretninger godkendtes uden de store problemer, hvorefter kassereren 

meddelte, at han ikke ønskede genvalg. Det gjorde resten af bestyrelsen 

til gengæld, og efter bestyrelsen i realiteten blev udviddet til ialt 7, 

består den nu af :

Formand: Jens Erik Hansen, Due Odde 4, tlf. lo 51 44.

Kasserer: Finn Kolling, Rytterknægten 25, tlf. 16 67 12.

Bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Clemensen, Østerlarsvej 2, \b

Robert Møller, Gudhjemsvej 1 tlf. lo 44 95.

Mogens Håstrup, Østerlarsvej 1, tlf. lo 77 4 o .

Winnie Larsson, Svanekevej 12, tlf. lo 15 49.

Jette Nors-Skou, Neksøvej 6, tlf. lo 53 o 7 .

Suppleanter: Hans Pedersen, Finnedalsvej 5,

Jan Kristiansen, Due Odde 2,

Revisorer: Taggaard, Sandvigsvej 7, tlf. 16 29 33.

Søren Sørensen,Sandvigsvej 1, tlf. 16 33 81.

Fra mødet kan iøvrigt nævnes:

Sommerfest den 2o. august med PIN PON dukketeater og spillemandsorkestret 

Kornmod, og i år med mulighed for at bestille bord mod betaling af lo kr. 

pr. plads.
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MODTAGET
ANGÅENDE VA RM ESY N .______ ____  _ g j|j|jj

a/køe
Da alle huse skal have foretaget varmesyn på et eller andet tidspunkt

- loven siger at huse kun kan sælges når der er foretaget varmesyn, gældende 

fra udgangen af 1984 er muligheden for at få foretaget varmesyn kollektivt 

for Grundejerforeningen Finnebyens medlemmer blevet undersøgt.

Varmesynet udføres af energikonsulenter, der gennemgår hver enkelt hus og 

udarbejder en individuel rapport, bl.a. med råd om hvilke isoleringsarbejder, 

der bedst betaler sig på de enkelte huse.

Udgifterne til at få foretaget varmesyn refunderes af kommunen, såfremt hele 

isoleringstilskuddet efter den nyeste ordning ikke er brugt. ^

Ved at anvende samme konsulentfirma - vi har kontakt med ingeniørfirmaet 

Askøe A/S - er følgende fordele stillet i udsigt, såfremt stor tilslutning 

opnåes :

- konsulenten vil sætte sig ind i denne type Finnehuses isoleringsforhold,

- udarbejde generelle skitser til hvorledes yderligere isolering kan foretages 

på vore hustyper,

- være behjælpelig med udfyldelse af skema til ansøgning om tilskud og evt. 

på forhånd undersøge hver enkelt hus' tilskudsmuligheder,

- afvente betaling for varmesyn til kommunen har refunderet regningen.

De husejere i Finnebyen, der vil være med i det kollektive varmesyn, skal 

tilmelde sig ved at udfylde nedenstående og aflevere den til formand Hansen, 

Due Odde 4, senest den 1. juni, hvorefter varmesynet vil blive foretaget 

først i juni måned, efter forudgående kontakt fra ingeniørfirmaet.


