
Referat 

Møde i Vejlauget 

Aksel Hansens Udstykning Lumsås 

Søndag den 12. juni kl.10 2011 hos Jytte Nimb i Rejenettet 5 

  

  

Der var følgende dagsorden for mødet: 

  

1. Formandens beretning, herunder drøftelse af Skipperstræde og drøftelse og godkendelse af 

planer for vedligeholdelse af Skipperstræde 

2. Godkendelse af regnskab 

3. Fastsættelse af kontingent 

4. Valg af bestyrelse - Formanden er villig til genvalg - Vores kasserer Jytte Nimb ønsker ikke 

genvalg. Kandidater opfordres til at opstille til valg - Sekretæren stiller sin post til rådighed 

for interesserede 

5. Eventuelt 

Indkaldelsen var kun sendt til de sommerhusejere som har emailadresse på vejlaugets hjemmeside. 

Følgende er ikke indkaldt pga manglende mailadresse: 

Ålerusen 2 og 4 

Rejenettet 6 og 8 

Sømærket 7 og 9 

Hvis I ser dem bedes I venligst give dem besked om vejlaugsmødet og opfordre dem til ar meddele deres mailadresse til undertegnede 

  

 Ad 1.  Formandens beretning 

Formanden, som også var dirigent, bød velkommen og takkede Jytte Nimb for at lægge hus til, når 

der ikke var mulighed på Åsløkke Kro. 

Formanden Jesper Rasmussen redegjorde for hvad der var besluttet sidste år, hvad der var foretaget 

af reparationsarbejder og at der stadigvæk var utilfredshed med vejens ( Skipperstrædes) tilstand. 

Der var ikke lavet grøft i den ene side og selvom vejen pt. var nogenlunde måtte man påregne at de 

klimatiske forhold i fremtiden vil give anledning til flere og kraftigere regnskyl som ville erodere 

vejen og gøre den vanskelig at køre på. Dette ville medføre større reparationsarbejder i fremtiden.  

Formanden havde sammen med en lille arbejdsgruppe derfor undersøgt, hvad der skulle til, for at 

vejen fremover kunne have en rimelig standard uden store løbende vedligeholdelsesomkostninger. 



Formanden indstillede derfor: 

At der lægges et bæredygtigt lag på vejen 

At der etableres grøft i højre side set fra gården med dræn i bunden. Drænet afsluttes med 

opsamlingsbrønd 

At vejen konstrueres med hældning mod grøften 

At der etableres skrå riller (bump) der kan lede vandet over i grøften 

At den grønne rabat i venstre side reetableres af Mogens Nissen (allerede aftalt) efter høsten 

Der var tale om en yderligere investering på mellem 2000 kr og 2500 kr pr. husstand, udover hvad 

der pt. er i Vejlaugets kasse, hvis vi hjælper med og mellem 2200 kr og 2700 kr. hvis vi ikke 

hjælper med. 

Forslaget gav anledning til debat, hvor de fleste erklærede sig enige i formandens forslag. Mogens 

Nissen mente at vejens nuværende tilstand var tilfredsstillende, og at man skulle vente med en 

større istandsættelse, når behovet viste sig. 

Fra gårdens side var man villige til at samarbejde om projektet, herunder stille plads til rådighed for 

materialer og drøfte vejens endelige placering i forhold til ledninger mv. 

De tilstedeværende stemte om forslaget, som bemyndiger formanden at igangsætte arbejdet som 

beskrevet ovenfor indenfor en beløbsramme på max. 2500 kr. pr. husstand plus vejlaugets 

opsparede midler. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 1 stemme imod og 1 stemme, som 

undlod at stemme for eller imod. De af vejlaugets medlemmer, som ikke var til stede, vil blive 

kontaktet af formanden for deres stillingtagen. Det bemærkes, at vejlauget ikke kan tvinge 

medlemmerne til at deltage i finansieringen. 

Mogens Nissen meddelte, at han med vedtagelsen af forslaget fremover ikke mente at være 

forpligtet af den tidligere aftale om vedligeholdelse af vejen, og at han derfor ikke ville foretage sig 

yderlige m.h.t. vejens vedligeholdelse. Formanden tog med beklagelse dette til efterretning. 

 

Ad 2 Regnskab 2010/11 

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt. Det blev oplyst hvilke af husstandene som 

endnu ikke havde betalt deres kontingent. 

 

Ad 3 Fastsættelse af kontingent 



Det blev vedtaget, at der skulle betales 500 kr. pr husstand, som snarest skal indbetales på reg.nr. 

1551 kontonr. 0004354559. Der skal således indbetales i alt 3000 kr. pr. husstand. Husk at angive 

jeres husnummer, når I indbetaler. 

 

Ad 4 Valg af bestyrelse 

Formanden og sekretæren blev genvalgt. Vores kasserer havde efter flere års fortjenstfuld indsats 

meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Forsamlingen takkede for den store indsats og Kirsten 

Svendsen blev valgt som kasserer. 

 

Ad 5 Eventuelt 

John Thorn gjorde opmærksom på, at der var en hjertestarter hos Lundbeck 

Lene gjorde opmærksom på, at man skulle respektere, at man ikke måtte anvende græsslåmaskiner 

og andet motoriseret 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 til formanden 

Der vil traditionen tro blive afholdt Skt. Hans bål og alle blev opfordret til at deltage og levere 

brændbart materiale til bålet 

Der mangler klipning af hække i Sømærket. Renovationsbilen kan ikke komme frem . 

 

Mødets dirigent: Jesper Rasmussen 

Referent: Niels Bak 

 

 

 

  

  

 

 

http://www.akselhansensudstykning.dk/

