Referat
Møde i Vejlauget
Aksel Hansens Udstykning Lumsås
Søndag den 8. juni 2014 kl. 10 hos
Jan Bitz Bundgarnet 2
Der var følgende dagsorden for mødet:
1. Formanden / Jans beretning, herunder drøftelse af Skipperstræde og drøftelse og godkendelse
af det pågående arbejde med at vedligeholde Skipperstræde.
2. Godkendelse af regnskab (ved Kirsten)
3. Fastsættelse af kontingent
4. Valg af bestyrelse Formanden er villig til genvalg Vores kasserer har udtrykt bekymring ved at
fortsætte hvervet som kasserer for vores vejforening, og der skal derfor vælges en ny. Kandidater
opfordres til at opstille til valg. Vi behøver også en sekretær, kandidater opfordres til at melde sig.
5. Eventuelt
Ad1. Formandens beretning
Da Jesper desværre var forhindret i år, redegjorde Jan dels for formandens beretning og dels
nærmere om vejens vedligeholdelse.
Det blev anført, at der var slået græs ved grøften for at holde ukrudt nede, græsrødder holder
bedre på jorden, så den ikke skyller væk ved kraftig nedbør.
Vi kan med glæde konstatere, at vejen fra gården og ned er i god stand, og der er næsten ikke sket
vedligeholdelse af denne strækning.
Jan bemærkede, at jernskinnen ved Kaj og Hanna har virket godt efter hensigten, og ud fra disse
gode erfaringer er der helt aktuelt købt og nedgravet en ny skinne for enden af Skipperstræde for
at forhindre, at vandet løber ned ad Bundgarnet.
Skinnen kostede 4.500 kr. og hertil kommer 2.500 kr. for nedgravning samt grus.
Da det er en fordel for beboerne langs Bundgarnet, at dette arbejde er udført, opfordrede Jan
efter aftale med Jesper til, at alle beboere langs Bundgarnet betaler 500 kr. i ekstra kontingent.
Det blev i denne forbindelse bemærket, at en sådan større investering burde være godkendt på en
generalforsamling, inden arbejdet blev udført.

På den ene side skal bestyrelsen kunne handle i løbet af året, men omvendt skal alle føle, at de er
med til at træffe beslutning om nye tiltag.
Det blev besluttet at:


Formanden har mandat og pligt til at gøre de nødvendige tiltag for vejens vedligeholdelse



Såfremt der forestår nye større, fordyrende tiltag omkring vejens vedligeholdelse, sørger
formanden for, at dette bliver informeret ud til beboerne via. vores hjemmeside i god tid
(fx 10 dage), inden arbejdet iværksættes. Formålet er at sikre, at andres gode ideer kan
medtages samt en almen proaktiv information.

Der var en debat om hvem, der juridisk har ansvaret for vedligeholdelse af vejen fra landevejen og
ned til gården. John Thorn oplyste, at der efter hans mening ikke er tvivl om, at ansvaret for denne
vedligeholdelse ligger både hos gården, det lille hus på marken og vores udstykning.
Thomas på gården bemærkede, at han bevidst ikke havde fyldt huller i en periode, da en regning
ikke var blevet betalt, men at han gerne vil stå for vedligeholdelsen, hvis vejlauget leverer
materialer.
Det blev besluttet at:


Gården (Thomas) vedligeholder vejen fra gården og op til hovedvejen. Skulle vejlaugets
beboere finde, at de skønner, at der fortsat er for mange huller i vejen fra gården og op til
hovedvejen, bedes de selv bidrage og udbedre disse på eget initiativ.



Der vil permanent fra vejlaugets side blive stillet en bunke stabilgrus til rådighed for gården
til vedligeholdelse af huller i vejen. Denne bunke må de private sideveje ligeledes benytte,
men udelukkende til udbedring af huller så forbruget er minimalt.

Ad 2 Regnskab 2013/14
Kirsten uddelte regnskabet og dette blev godkendt

Ad 3 Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev fastsat til 500 kr.
Kontingentet bedes indbetalt senest den 1. juli 2014
Reg. nr. 1551 Kontonummer 4354559

Ad 4 Valg af bestyrelse
Formand og kasserer blev genvalgt.
Sekretær er ikke besat, og vejlauget er bekendt med, at det arbejde, der skulle være ydet, vil være
af svingende kvalitet.
Det vil være rigtigt godt, hvis der er en, der vil melde sig som sekretær.

Ad 5 Eventuelt


Slåtider: Det indskærpes, at vi af respekt for hinanden bør overholde de aftalte slåtider, og
at man derfor ikke må anvende larmende udstyr i mellem kl. 13 – 15 og ikke efter kl. 17 og
før kl. 9 jf. Information fra vejlauget , som findes på hjemmesiden
www.akselhansensudstykning.dk



Husk at meddele manglende eller ændrede emailadresser m.v. til web-masteren.



Store træer: Det henstilles at alle overvejer, hvor store træerne behøver at være, meget af
vores beplantning har en alder og en størrelse, så det skygger for de omkringboende. Det
kan ikke forlanges, men det henstilles til alle at gøre den overvejelse.

Husk hjemmesiden:

www.akselhansensudstykning.dk

Referent
Jan Bitz og John Thorn
16. juni 2014

