Referat af generalforsamling GF Øresunds Vejlaug.
Onsdag den27. marts 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af medlemsbidrag.
a. Bestyrelsen foreslåratvejbidraget nedsættestil 100 kr. pr. løbende

meter-en halvering

i

forhold til 2018-niveauet
6. lndkomne forslag
a. Honorar til bestyrelsen fastholdes på 500 kr. til formand og kasserer.
b. Vejbump v/Evy
7. Valg

til bestyrelsen

Bestyrelsens sam mensætning.

valg)
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem (på valg)
Bestyrelsessuppleant: (På valg)
Bestyrelsessuppleant: (på valg)
Revisor:
Revisor (på valg)
Revisorsuppleant: (På valg)
Formand (på

Annette Severin (2019)
Rikke Solvig (2020)

Karsten SØrensen (2020)
Evy Thomsen (2019)
Martin Bender (2019)
Jesper Nielsen (2019)
Jens Kristian Jensen (2020)

Michael Christensen (2019)
Grethe Krog (2019)

9. Eventuelt
Referat

1

Valg af dirigent og referent
Nis Suppli blev valgt som dirigent og Kirsten Berthelsen som referent. Nis indledte med at konstatere,
at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. På generalforsamlingen deltog repræsentanter fra 21

parceller ud af 38 mulige.

2

Godkendelse af referat fra sidste generalforsamlinger

Godkendt uden bemærkninger.

3

Bestyrelsens beretning

Annette Severin aflagde beretning på vegne afvejlauget. Bedene er nu overdraget til
Grundejerforeningen. Der har været vejgennemgang med entreprenøren og arbejdet er nu færdigt.
Der er fortsat skønhedsfejl, men dem må vi leve med indtil videre. Der er blevet sat kant op ved
bedene, som skal forhindre at gående falder ned i bedene, når de går på fortovet. Dette skete efter
påbud fra kommunen.
Der blev spurgt ind til niveauforskellene mellem kantsten og vejbanen. Annette oplyste, at der kan
etableres et nyt projekt vedr. dette. Der vil blive fremlagt forslag til næste generalforsamling. Hvis
der er nogen som i den mellemliggende periode oplever problemer med niveauforskellen opfordres
der til at lægge jord ud.

Beretningen blev godkendt.

4

Godkendelse af regnskab
Rikke Solvig fremlagte regnskabet. Der er fremsendt opkrævning

til Hofor og der er betalt en del af

pengene ijanuar 2019. Det udestår stadig at finde en model for at få overført det årlige tilskud til
drift af regnbedene.
Der var ikke nogen spørgsmål

til regnskabet.

Fastsættelse af medlemsbidrag.
Forslaget er at nedsætte bidraget

til 100 kr. pr. lØbende meter. Vitus spurgte om det er tilstrækkeligt.
Annette oplyste, at det er det med det kendte budget. Der kan komme en stigning igen næste år, hvis
det bliver nØdvendigt, når der er indhentet tilbud på kantsten.
Forslaget blev vedtaget.

lndkomne forslag
a. Honorar til formand og kassereren på 500 kr. Forslaget blev vedtaget
b. Vejbump. Evy spurgte ind til tilfredsheden med vejbumpene. Der er generelt tilfredshed
med bumpene. Der er dog udfordring med at der stadig køres hurtigt ved at bilisterne
udnytter hullet midt i bumpet til den ene side af bilen. På den anden side er det en fordel
for cyklister. Der blev stillet forslag om et ekstra bump midt på men lidt længere fremme, så
bilisterne oplever det som et samlet bump, mens cyklister stadig kan køre igennem.
Alternativt lukke hullet midt i bumpet. Det blev aftalt at undersøge om det midterste bump
på Kongedybs Alle kan justeres, så hullet i midten bliver mindre.
Andre forslag til trafikdæmpning blev drøftet f.eks. muligheden for at få spærret vejen eller
på anden vis forhindre mængden af gennemkørende trafik. Det blev aftalt at Vejlaugets
bestyrelse undersøger med kommunen, hvad vi har af muligheder. Det er vigtigt for at
beholde vores status som lege/opholdsvej, at de tiltag vi sætter i værk er godkendt af
kommunen.
Valg til bestyrelsen

til bestyrelsen ud over de siddende. Det var ikke tilfældet. Da alle
modtog genvalg er bestyrelsen uændret.
Nis spurgte om der var kandidater

Herefter valget er bestyrelsens

mmensætning som følger:

Rikke Solvig (2O2Ol
Karsten Sørensen ( 2020)

Kasserer:

Bestyrelsesm ed lem

sa

Annette Severin (2021)

Formand:
:

Bestyrelsesmedlem:

Evy

Bestyrelsessu pplea nt

:

Bestyrelsessu ppl ea nt

:

Revisor:
Revisor:
Revisorsu pplea nt:

Thomsen (202I)

Martin Bender (2020)
Jesper Nielsen (202A)
Jens Kristian Jensen (2020)
M ichael Christensen ( 2O2I)
Grethe Krog (20201

Eventu elt

lngen bemærkninger
Herefter blev generalforsamlingen for Vejlauget afsluttet.
Nis

S

Referent

