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Afholdt på Charlotte og Jespers terrasse Sømærket 3  

Jesper indledte med at byde velkommen til de mange fremmødte. 
Som referent valgtes Peter Normann 

Ad Vejen 

Jesper fremførte, at vejen i en længere periode har været i dårlig stand, men at den nu er i ok stand, og at 
udbedring har fundet sted med hjælp fra primært Mogens, men også Brian og Thomas. 
Diskussion om der skulle have været lagt yderligere materiale på, specielt på bakken, og om den forhøjede 
indbetaling sidste år var brugt som aftalt. 
Bestyrelsen fremførte, at de har valgt en ad hoc løsning for den løbende vedligeholdelse af vejen. 
i forbindelse med den fremtidige drift af vejen rådfører bestyrelsen sig evt. med ekspertise i udstykningen. 
Vedrørende sidevejene aftaltes, at almindeligt slid på disse betales af vejlauget  
Ekstraordinært slid på sidevejene ifm. byggeopgaver mm betales af den enkelte lodsejer. 
I begge ovennævnte tilfælde informeres bestyrelsen. 
 
Ad Regnskab 

Lars fremlagde regnskabet, som udviste en kassebeholdning på ca. kr. 50.000, idet  
8 timers arbejdsløn til Brian og Thomas ikke var med i regnskabet, ca. kr. 3000.  
Bestyrelsen foreslog kontingent som forrige år på kr. 500 
Regnskabet godkendtes. 

Ad Fastsættelse af kontingent 

Forslag om nulkontingent og kontingent på kr. 200 med begrundelse i vejlaugets fine økonomi. 
Bestyrelsens forslag om kr. 500 blev vedtaget. 

Dette bedes indbetalt senest den 1. juli 2018 på Dansk Bank reg. nr. 1551 konto 4354559. 

Ad Hjertestarter 

Birgitte redegjorde for den indkøbte hjertestarter, som er anbragt på Birgitte og Niels skur, Skipperstræde 
nr. 2. 
Ansøgning om kursus for ca. 15 personer er afsendt, og vi forventer svar ca. 1 sept. 
Kurset vare ca. 4 timer. 
Ca. 4000 personer om året får hjertestop. 
Birgitte informerede herefter om hjertestarterens funktioner med hjælp fra en liggende husbond Niels. 
Husk at få installeret App 112 eller lignende på mobiltelefonen. 
Bent vil til næste møde medbringe dukke for demonstration af næse til mund metoden. 
Videre opfordring til at en eller flere melder sig som hjerteløber. 



Ad Eventuelt 

John redegjorde om den nye persondatalov. 
Mail fremsendes til alle vejlaugets medlemmer for accept af allerede foreliggende informationer. 

John fortalte om den anonyme mail, som er fremsendt i flere omgange til flere i udstykningen. 
Vi foretager os intet. 

Henrik spurgte, om der er mulighed for en kollektiv måde at alarmere hinanden på ved evt. hjertestop, hvor 
man er alene. 
Der er ikke en sådan, men igen kom spørgsmålet om hjerteløbere op. 

Lene henstillede atter til 1 række ejere om at tænke på 2 og 3 række mht. til havudsigt. 

Kirsten H henstillede til hundeejere om af opsamle deres hundes efterladenskaber, specielt på stien ned til 
stranden, hvor man ofte går med små børn. 

Mogens vil kun betale kr. 200 i årligt kontingent, som han mener, det tidligere er aftalt. 
En diskussion om dette og almindelige demokratiprincipper. 
Det er op til Mogens, om han vil betale gældende kontingent eller træde ud af vejlauget. 
Dette er selvfølgelig ikke ønskeligt. 
 
Ketty, John og Kirsten kommenterede de mange kasserede og ophobede byggematerialer mv. på gården. 
Det aftaltes at Jesper og Mads tager en snak med Brian og Thomas.  

Peter Normann omtalte mail vedr. udvidelsen af Lundbecks fabrik i Lumsås, og evt. risici ifm. med dette. 
Mailen fremsendes til bestyrelsen for stillingtagen. 
 
Ad Valg af bestyrelse. 

Jesper genvalgtes som formand 
Lars genvalgtes som kasserer. 
Sekretærposten er stadig ubesat. 
John lovede fortsat at stå for hjemmeside mm. 
 

Hellerup d 26 maj 2018 
Peter Normann 

 


