
Referat af vejlaugsmødet søndag 24/5 2015 kl. 10 i Aksel Hansens udstykning 

Afholdt Rejenettet 5 

1. Formandens beretning 

 Da vi desværre ikke har en sekretær spurgte Jesper, om der ikke var en, der ville skrive 

mødereferatet 

Bent Ålerusen 6 meldte sig. 

 

 Der var enighed om, at vejens tilstand aktuelt er god. 

 

 Tak til Max for "vinterpasning" med hulopfyldning og tak til gården for gratis vejhøvling og slåning 

af græsrabat. 

 

 Formand Jesper ønsker bemyndigelse til fremtidig betaling af Thomas for arbejdet fx en gang pr. 

kvartal og indkøb af rødvin til Max, og dette blev godkendt. 

Gården skal som vejberettiget også selv bidrage til vejvedligeholdelsen 

 

 Jesper foreslår indkøb af grus i to bunker en i hver ende af Skipperstræde til vejvedligeholdelse af 

både Skipperstræde og sideveje-, men man skal selv hente og fylde i hullerne. 

Dette blev godkendt og Jesper vil bestille.                                                                     

2. Godkendelse af regnskab 

 

Kirsten uddelte regnskabet og gennemgik de enkelte poster. 

 

Der er indtægter på 15.500 kr. og udgifter på 11.730 kr., hvilket giver et overskud på 3.770 kr. 

Der er en saldo på 19.544,09 kr. hvoraf de 500 kr. dog er for meget betalt i kontingent. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

Det kan ses på hjemmesiden. 

 

3. Fastsættelse af kontingent 

Jesper udtrykte, at vi har været forskånet for monsterregn. Derfor har vi i regnskabsåret haft 

minimumsudgifter til vejens vedligeholdelse. 

Jesper foreslog uændret kontingent på 500 kr., så vi har en rimelig beholdning til den dag, der evt. skal 

udføres en større udbedring efter skybrud. 



 

Kontingentet for 2015-2016 blev vedtaget til 500 kr. 

Dette bedes indbetalt senest den 1. juli 2015 på Dansk Bank reg. nr. 1551 konto 4354559. 

Kirsten syntes, at det ekstraordinære bidrag til vejskinneudgiften sidste år blev trukket ned over hovedet på 

beboere på Bundgarnet, og da der er en ejendom, der ikke har ønsket at betale dette ekstra bidrag foreslog 

hun, at de 5 ejendomme, der har betalt ekstra, får refunderet dette beløb, blandt andet fordi, det ikke har 

hjulpet nok.  

Jesper mente også, at det var en for dyr løsning og var gennemført ved et uheldigt forløb, men at det havde 

hjulpet noget. Det er desværre det, der kan ske, når der er tale om frivilligt arbejde, men han anbefaler ikke 

en tilbagejustering. 

Kirstens ønskede en afstemning om en evt. tilbagebetaling og her blev forslaget nedstemt. 

4 Valg af bestyrelse 

Formanden genvalgt (Jesper Rasmussen) 

Kasserer genvalgt (Kirsten Svendsen) 

Sekretærpost ledig. 

 5 Eventuelt 

A. Jesper takker John Thorn for pasning af hjemmesiden. 

 

B. Gården ønsker bedre udsigt over havet og Thomas tilbyder hjælpende hånd ved topbeskæring eller 

fældning af træer med videre. 

 

C. Det er tidligere aftalt, at der skal lægges et net hen over samlebrønden ud for Hanna og Kaj, så børn 

ikke kan falde i. Den er ikke ret dyb, men Jesper lovede med hjælp fra gården, at dette vil ske i løbet 

af sommeren. 

 

D. Henrik H. Lund henstiller, at man overholder larmetiderne og foreslår ændring af tiderne fra 9-13 til 

i stedet 10-13, og at 15-17 er undtagelsesvis. 

Afstemning: Vedtaget. Professionelle undtages. 

 

E. Peter Schmidt henstiller, at man træhøjdemæssigt ikke ødelægger udsigten for bagvedliggende, og 

slår græs hverdage, hvis muligt. 

 

F. Jesper takker for et godt møde og nævner, at næste møde er 1. pinsedag 2016, 15.maj kl. 10.00.  

 

Referent Bent Wåhlin Andersen, Ålerusen 6.  

Suppleret af John Thorn, Rejenettet 10 

PS! Grene til Sct. Hans- bålet på stranden først fra 9. juni 


