Referat
Møde i Vejlauget
Aksel Hansens Udstykning Lumsås
Søndag den 19. maj 2013 kl.10 hos
Charlotte og Jesper Sømærket nr. 3

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
5. Eventuelt
Ad 1. Formandens beretning
Formanden, som også var dirigent, bød velkommen og konstaterede kort at vejen havde overlevet vinteren
i rimelig stand.
Jesper er gået bort fra at lave et tæt låg til brønden for enden af grøften; men vil i stedet finde et støbe
gitter som låg. (Er der nogen, der har en rest liggende, så vi slipper for at købe et helt net?)
Vejen har det godt, og der er indkøbt materialer til at vedligeholde den, og der er tilstrækkeligt til at klare
hele det kommende år.
Ad 2 Regnskab 2010/11
Kirsten fremlagde regnskabet for 2012/13, som udviste et overskud på 14.700 kr. og en saldo på 14.363 kr.
Det blev meget positivt modtaget, at Mogens havde betalt sit tilskud til sidste års vej vedligehold. og det
blev besluttet at slette den resterende gæld, som Mogens havde oparbejdet, grundet de mange år hvor
Mogens havde støttet og hjulpet vejlauget, for en meget beskeden betaling.
Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt. Det blev oplyst, hvilke af husstandene som endnu ikke
havde betalt deres kontingent.
Ad 3 Fastsættelse af kontingent
Næste års kontingent blev nedsat til de sædvanlige 500 kr. pr matrikel, da der ikke i år var udsigt til nogle
større udgifter. Kontingentet bedes indbetalt på vores konto i Danske Bank:
Regn r. 1551 Konto nummer 43 54 559 senest 1. juli 2013.

Ad 4 Valg af bestyrelse
Formanden og kasseren blev genvalgt.
Vores sekretær ønskede ikke genvalg, og ingen meldte sig, så vores forening har ingen sekretær, hvilket er
den direkte årsag til, at referatet kommer så sent i år.
Det er uholdbart i længden, da der nu ikke er nogen til at indkalde til møder osv.
Ad 5 Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner behandlet:







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 til sekretæren.
Gaskanonen som er opstillet i skoven af Mogens, for at begrænse skarvkoloniens udbredelse, er til
stor gene for nogle af udstykningens beboere, og der blev fremsat forslag til en dialog med Mogens
om kanonens placering og om dens timing, dog med respekt for formålet med gaskanonen som
Mogens faktisk har haft held til at begrænse koloniens udbredelse eller rettere forhindret, at det
blev til en koloni. Bent taler med Mogens.
Efterskrift: Bent har talt med Mogens, og gaskanonen er flyttet til toppen af skrænten, og der er
aktuelt slukket for den.
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.
Gården: Det blev også diskuteret om ikke vi kunne overtale drengene til at parkere alle deres biler
og navnlig deres militærkøretøjer på bagsiden af gården, som en formulerede sig ” efter at have
kørt hele vejen herop til dette fredfyldte sted er det kedeligt at blive konfronteret med
krigskøretøjer, lige inden man ankommer, så det henstilles, at de parkeres på bagsiden.
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