Referat af vejlaugsmødet søndag den 9/6 2019 kl. 10 i Axel Hansens Udstykning

Afholdt på Charlotte og Jespers terrasse Rejenettet 5

Tilstede, De fleste parceller var repræsenteret.
Mødeindkaldelse udsendt som mail 14. maj 2019.
Ad 1. Formandens beretning – herunder vejens ve og vel.
Vejen er i rimelig tilstand efter at Brian og Thomas har påfyldt 7,5 m3 stabilt grus.
Videre er brugt en hjemmelavet skraber med rimelig succes.
Der er dog stadig huller og mangler specielt foran gården og Jesper opfordrede til
yderligere udbedring.
Generelt blev det af Jesper fremført, at en lastbil slider 10.000 gange mere end en
personbil på et vejstykke.
Videre at den vaskebrætagtige overflade som dele af vejen lider under skyldes for hurtig
kørsel, så dæmp farten.
Jesper har sidste år indkøbt lerholdigt grus.
Mogens Hestbæk har lovet at udbedre Rejenettet efter færdiggørelse af byggeri.
Formandens beretning godkendtes.
Brev fra vandværket.
Vi har modtaget brev fra vandværket med opfordring til delbetaling af asfaltering af
eksisterende asfalterede vejstykke.
Efter debat om det betimelige i dette, bl. a. at vandværket og Bakkegården aldrig har
deltaget i vedligehold af den private fællesvej fra Oddenvejen til vores udstykning, blev
det besluttet at sige nej til dette.
Ad 2. Godkendelse af regnskabet (ved Lars)
Lars fremlagde regnskab som godkendtes af alle.
Fremover 25 betalende og ikke som i dag 26 idet Mogens N fremover ikke ønsker at
deltage i Vejlauget.
Ad 3. Fastsættelse af kontingent
Grundet stor kapital syntes Kirsten og Mogens, at vi udskød kontingentbetaling til der
igen var behov for at tilføre kapital. Andre mente, at det er en fordel af have en god
kapital til evt. ekstra udgifter til retablering efter skybrud m.v.

Det besluttedes at fastholde kontingentbetaling på kr. 500,Indbetales senest den 1. juli 2019 på dansk Bank reg. Nr. 1551 konto 4354559
Ad 4. Valg af bestyrelse
Jesper genvalgtes som formand
Lars genvalgtes som kasserer
Sekretærposten er stadig ubesat
John står for hjemmesiden.
Ad 5. Hjertestarter
Meget lærerig dag teoretisk og praktisk for ca. 10 deltagere afholdt den 1. juni 2019. God
instruktør. Jesper kontakter vedr. App. som en gruppe som os kan tilmelde sig. Tak til
Birgitte B. som tovholder.
Mogens N. har henvendt sig vedrørende tilbagebetaling af bidrag til hjertestarter med
begrundelse i den for dem store afstand til hjertestarteren. Det blev besluttet at
vejlauget tilbagebetaler bidraget til Mogens.
Ad 6. Eventuelt
Vejret
Lov om private fællesveje hjemler ret til adgang for alle gående og cyklende.
Således også på vores vejstykker.
Peter N sørger for, at ikke i mødet deltagende lodsejere informeres om dette.
Hybridnet
Henvendelse til alle fra Fibia vedrørende interessetilkendegivelse vedrørende hurtigt
fibernet.
Det henstilles til alle at udvise interesse.
Bent Nørgaard Bundgarnet 4 oplyste, at de allerede har tilmeldt sig, og at det skulle blive
anlagt i år.
Diverse
Fru Uldahl Rejenettet 7 har henvendt sig til Jesper. Deres hus er ikke til salg.
Mogens N. overvejer at sælge sin grund
Bent W. informerede om udskiftning af deres eksisterende eternittag, og spurgte om
erfaringer og priser.
Tak fra Lars til Bent N. for beskæring og fældning på deres nye grund, så der igen er
havudsigt.
Lene S. opfordrede alle til at komme med grene mm til det kommende St. Hans bål på
stranden.
Tak til John for vedligehold af vores flotte hjemmeside.
Alle bedes undersøge om deres oplysninger om mailadresser, telefonnumre m.v. er
korrekte på hjemmesiden. Ændringer bedes meddelt John.

Lars orienterede om udbygningen af Lundbæks anlæg:
Der er begået flere procedurefejl af Lundbæk og de offentlige myndigheder, så pt. er det
en ommer. Bl.a. er kommunens lokalplan underkendt.
Vores grundvand er blevet testet og frikendt for pesticider.

Lumsås d 19.06.2019
Peter Normann

