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Referat fra generalforsamling i GF Øresunds Vejlaug 28. marts 2006
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1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af medlemsbidrag
6. Forslag – ændring af § 8 stk. 5
7. Valg
8. Evt.

Ad 1: Mette Thagaard blev valgt til dirigent, referent Kirsten Berthelsen.
Dirigenten konstaterede at general forsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der deltog 18 parceller ud af 37, i alt 24 personer.
Ad 2: Intet at bemærke
Ad 3: Ole Lintrup aflagde på bestyrelsens vegne beretning.
Årets største projekt har været udskiftning af fliser – i alt 100 fliser på de to veje. Det billigste tilbud
blev valgt og efter en noget langsommelig proces blev entreprenøren færdig, dog mangler enkelte
fliser som gik i stykker under arbejdet. Vores vejbump opfylder de nye krav fra kommunen og skal
derfor ikke umiddelbart ændres. Huller i vejen er blevet fyldt – dog har de to parceller øverst på KO
et par store huller som ligger udenfor Vejlauget. Der er forsøgt taget kontakt til de relevante personer
p.t. uden resultat.
Der er kommet forslag om indhentning af fælles tilbud på renovering af mellemstykkerne mellem
fortov og grund, som ligger udenfor Vejlauget. Ole vil gerne i første omgang have tilkendegivelser
om hvem der er interesseret i et samlet tilbud med betaling af den enkelte grundejer.
Der var støtte til forslaget om fælles renovering af mellemstykket, som vil sikre en ensartet
overflade.
Der blev stillet forslag om at der fremover kun skal vælges autoriserede håndværkere. Formanden
var enig heri.
Beretningen blev godkendt uden videre bemærkninger.
Ad 4: Godkendelse af regnskabet
Kassereren udbad sig spørgsmål.
Mogens stillede på ny forslag til investering af Vejlaugets kassebeholdning. Dette har været
overvejet, men udskudt indtil kommunen var kommet med udmelding om den fremtidige status af
vejen. Det er nu blevet udmeldt at vejen fortsætter som privat fællesvej. Bestyrelsen vil genoverveje
investering af midlerne. Mogens tilbød sin assistance i den forbindelse.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 5: Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen har foreslået en regulering af bidraget for 2006 med 5 % i forhold til 2005.
Der blev stillet spørgsmål til om der er noge n planlagte projekter i 2006. Vejlauget oplyste, at der
ikke p.t. er nogen større projekter, det er alene for at sikre økonomien i fremtidige projekter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6:
A) Formulering i § 8 stk. 5 ”bestyrelsens arbejde er ulønnet” ændres til ”Formand og kasserer
aflønnes. Beløbet fastsættes hvert år til generalforsamlingen” 1. behandling.
Forslaget blev vedtaget.
Der blev stillet spørgsmål til beløbets størrelse. Forslaget er 500 kr. pr. person. Det blev
præciseret at de herudover vil have mulighed for refusion af rimelige udgifter.
Ad 7: Evy Thomsen, Poul Lauritzen og Jørgen Schrøder genopstillede alle og blev genvalgt. Anette
Lundby, revisor ønsker ikke genvalg. Valgt blev Anne Mortensen. Jesper Nielsen vil blive spurgt om
han vil fortsætte som suppleant og forudsættes genvalgt.
Herefter ser bestyrelsen ud som følger (næste valgår angivet i parentes)
Formand:
Ole Lintrup
(2007)
Kasserer:
Evy Thomsen
(2008)
Bestyrelsesmedlem:
Mogens Thomsen
(2007)
Bestyrelsesmedlem:
Poul Laurit zen
(2008)
Bestyrelsessuppleant:
Jørgen Schrøder (Fido)
(2007)
Revisor:
Anne Mortensen
(2008)
Revisor:
Michael Christensen
(2007)
Revisorsuppleant:
Jesper Nielsen
(2007)
Ad 8:
Det blev spurgt, hvordan det er gået med genetablering af kantsten. Dette vil blive håndteret af
Vejlauget.
Vores veje vil med de nye parkeringsregler komme tæt på betalingszonen – det bør overvejes
hvordan det påvirker parkering på vores vej. Evy oplyste, at vi er ved at undersøge mulighederne.
Der blev stillet forslag om flere ”forhindringer” på PØ for at mindske den gennemkørende trafik.
Kommunen har foretaget opgravning på PØ og har ikke genetableret det ordentlig – Ole vil kontakte
kommunen.
Dirigenten takkede for god ro og orden…
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