Referat af vejlaugsmødet søndag 15/5 2016 kl. 14 i Aksel Hansens udstykning
Afholdt Rejenettet 5
1. Formandens beretning


Der er aktuelt indkøbt stabilt grus, som er placeret dels ved gården og dels ved udstykningen.
Huller er blevet fyldt med grus, og aktuelt er vejen i god stand.



Thomas Scheel spurgte til, om den nye vejs forlægning ved gården var godkendt af kommunen.
Der kan evt. ifaldes et ansvar, hvis en bil vælter, hvis den kører ud i blød rabat, og hvis der ikke er
drænet, kan vejen hurtigt blive ustabil efter krafttig nedbør.
Thomas Hermann fra gården oplyste, at de har søgt om kommunens godkendelse af
vejforlægningen.
Da vores udstykning har vejadgang ad vejen op til landevejen, har vi også et medansvar for
vedligeholdelsen af vejen, og dermed har vi faktisk også pludseligt et medansvar for
vejforlægningen.
Thomas Hermann oplyste, at vejen vil blive gjort bredere, og at der har kørt store tunge køretøjer
på vejen uden problemer.
Det blev aftalt, at Jesper vil hjælpe med at tale med kommunen om forholdet.



Det blev sidste år aftalt, at der kan ske en betaling til Thomas Hermann for arbejdet med
vedligeholdelse af vejen. Dette er endnu ikke sket, som det fremgår af regnskabet, men Jesper vil
sørge for en betaling for det seneste år.
Gården skal som vejberettiget også selv bidrage til vejvedligeholdelsen.

2. Godkendelse af regnskab
Kirsten uddelte regnskabet og gennemgik de enkelte poster.
Der er indtægter på 13.000 kr. og udgifter på 5.684 kr., hvilket giver et overskud på 7.316 kr.
Der er en saldo på 27.859,69 kr. hvoraf de 1000 kr. dog er for meget betalt i kontingent.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Det kan ses på hjemmesiden.

3. Fastsættelse af kontingent
Jesper foreslog uændret kontingent på 500 kr., så vi har en rimelig beholdning til den dag, der evt. skal
udføres en større udbedring af vejen efter skybrud.
Kontingentet for 2016-2017 blev vedtaget uændret til 500 kr.
Dette bedes indbetalt senest den 1. juli 2016 på Dansk Bank reg. nr. 1551 konto 4354559.
Der har desværre været en del, der skulle rykkes op til flere gange for betaling, så vær nu venlig at
indbetale så dette ikke skal være en byrde for den nye kasserer.
Rejenettet 9 (Per Christiansen) og Skipperstræde (Niels Bak) har dog betalt, som det fremgår af regnskabet.

4 Valg af bestyrelse
Formanden Jesper Rasmussen genvalgt
Som ny Kasserer blev Lars Lastrup – Skipperstræde 1 valgt.
Formanden og resten af forsamlingen takkede Kirsten for arbejdet som kasserer gennem de sidste 5 år.
Hjemmeside og referent John Thorn

5 Eventuelt
A. Brandvæsenet har for nyligt været tilkaldt, da der blev foretaget afbrænding af haveaffald på 2
grunde. Henrik H. Lund oplyste, at det under normale omstændigheder koster et stort beløb for et
sådant udkald – ca. 10.000 kr. og at det kun var pga. andet tilkald, at de ikke fik en bøde denne
gang.
Reglerne for afbrænding af haveaffald kan ses på kommunen hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/affald-og-genbrug/afbraending-afhaveaffald
Hvor der bl. a. står:

Regler for afbrænding af haveaffald




Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i følgende tilfælde:
I landzoneområder må du afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog højst
0,2 m3.
Du må afbrænde rent og tørt træ på lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3.
Haveaffaldet må afbrændes sankthansaften på sankthansbål.
Afbrænding af haveaffald i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. Afbrænding på
beskyttet naturtyper er ikke tilladt uden forudgående dispensation fra kommunen.

Det fremgår også af Den lille grønne 2016 side 22

B. Kaj Rejenettet 2 henstillede til, at der ikke bliver kørt så hurtigt, så det støver. Det er også til fare
for børn.
C. Bent oplyste, at grene til Sankt Hansbålet kan lægges på standen 14 dage før.
Ved check i Den lille grønne side 23 står der dog kun en uge før, men det er nok en regel, vi ikke
skal hænge os voldsomt i.
D. Henrik H. Lund henstiller til, at man overholder larmetiderne, der sidste år blev ændret til kl. 10-13,
og at 15-17 er undtagelsesvis.
Henrik ønsker, at det er fuglefløjt m.v. der bør være i højsædet og ikke lyden af rundsave eller
andre maskiner, når man opholder sig i sommerlandet specielt i helligdage og
sommerferieperioden.
Jesper kan godt forstå synspunktet og nævnte, at han bestemt var lydhør over for at tage hensyn,
når naboerne havde besøg m.v. Henrik har flere gange henvendt sig, og dette har også ført til
ændringer i de planlagte byggeaktiviteter. Jesper kan dog ikke love, at der slet ikke vil foregå
byggeaktivitet i løbet af sommerferieperioden, da det nu engang er i den periode, at han har tid til
at foretage disse arbejder.
Jesper opfordrede til, at man henvendte sig direkte til ham, hvis der var problemer, som Henrik H.
Lund i øvrigt også har gjort.
Thomas Scheel nævnte, at vores regler generelt går på at vise hensyn til hinanden, og at han aldrig
selv ville bygge et sommerhus i sommerferien. Fx var der Kr. Himmelfarts dag brug af både
motorsav og buskryder.
Peter Normann gjorde opmærksom på, at der i den nærmeste fremtid vil ske flere større byggerier,
der naturligt vil medføre byggeaktivitet af professionelle. Dette vil dog næppe ske i weekenderne.
Kirsten Svendsen henstillede endvidere til, at der tages hensyn ved brug af motorbåd lige ud for
udstykningen.
E. Lene Sørensen var glad for den gode dialog, der havde været med hensyn til træfældning af hensyn
til naboers havudsigt.
F. Thomas Scheel spurgt til, hvordan det gik med problemerne med afhentning af skrald.
Jesper svarede, at han havde talt med skraldemanden, der oplyste, at de havde fået en mindre bil,
og at der aktuelt ikke var problemer. Hækken på Rejenettet 5 er også flyttet, så der er blevet bedre
plads.
G. Jesper takker for et godt møde og nævner, at næste møde er 1. pinsedag 2017, 4. juni kl. 10.00.

Referent John Thorn, Rejenettet 10

