Referat af ordinær generalforsamling i Østre Lagunevejs Vejlaug
lørdag den 19. august 2017 i nr. 11
Deltagende parceller:

1A, 2, 3A, 5, 6, 8, 9B, 10, 11, 12, 20, 24, 28

Referent:

Gitte nr. 9B

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Carlo nr. 3A blev valgt til dirigent. Ole nr. 28 påpegede, at vedtægterne
ikke er korrekte og der blev sat spørgsmålstegn ved om
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. I vedtægterne punkt 6 står
der, at bestyrelsen består af 4 medlemmer. På generalforsamlingen i
2015, blev en vedtægtsændring besluttet om, at bestyrelsen består af
3 medlemmer. Ændring i teksten i vedtægterne er dog ikke blevet
tilrettet. Bestyrelsen sørger for, at vedtægterne ændres iht.
beslutningen. Carlo kunne efterfølgende konstatere, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens
beretning ved
formand Gitte nr. 9B

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vedligeholdelse/udbedring
af bump på vejen/vejens beskaffenhed har været drøftet og udskydes
pga. flere byggerier på vejen. Der er flere gange skrevet til alle
parceller på vejen om at vedligeholde vejen/opfyldning af huller.
Bestyrelsen har brugt tid på at indsamle mailadresser – og det er
næsten lykkedes, at vi har mailadresser på alle. I vinters blev Jersie
grundejerforening rykket for snerydning på Østre Lagunevej – vi var
blevet glemt! Der har været flere henvendelser ifm. salg/forespørgsler
vedr. flere grunde på vejen. Derudover har bestyrelsen drøftet
nabohjælp og evt. udvidelse af det. Flere på vejen benytter nabohjælp
og registrerer ferie. Tak til Philip nr. 26 for at opdatere hjemmesiden
med korrekte oplysninger.
Beretningen blev godkendt.
Herefter blev nabohjælp drøftet med forslag om, at maillisten med
mobilnr. sendes ud til alle. Evt. at få en person fra Nabohjælp til at
komme ud og fortælle om det og hvordan det virker. Det er vigtigt at
være meget opmærksomme, idet flere parceller har været ramt af
indbrud. Facebookgruppe blev også foreslået eller en lukket
hjemmeside for vejen, hvor man har et brugerlogin ift. forebyggelse af
indbrud.
HUSK: det er stabilgrus der skal fyldes i hullerne ved udbedring af
vejen.

3. Kasserens beretning
ved Hans Erik nr. 11
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Kasseren uddelte og fremlagde regnskabet. Der er næsten samme
indtægter som sidste år. Alle parceller har betalt kontingent. Ellers
intet at bemærke.
Beretning og regnskab blev godkendt.

Dagsorden

Referat

4. Fastsættelse af næste
års kontingent

Kasserer Hans Erik foreslog at forsætte med kr. 240,-, idet vi stadig har
et pænt beløb stående og der ikke pt er brug for at sætte flere penge
af. Der kom forslag om hæve beløbet, så vi kan spare op til at få ordnet
hele vejen på et tidspunkt og dette vil komme til at koste en del. Det
kan dog være svært at forholde sig til nu, når der ikke ligger konkrete
planer/tilbud på, hvad det vil koste. Der er tidligere indhentet tilbud
for 6-7 år siden lydende på omkring 1 mil. Bestyrelsen vil undersøge
regler og indhente konkret tilbud om at få lavet vejen.
Ved håndsoprækning blev det vedtaget, at kontingentet fastholdes på
kr. 240,Kontingent indbetales på: reg.nr. 2414, kontonr. 6444 102 568 eller
mobilepay 22 98 63 30. Betalingsfristen er 20-09-2017.

5. Valg af kasserer

Hans Erik nr. 11 blev genvalgt.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Birte nr. 2 blev genvalgt.

7. Valg af revisor

Carlo nr. 3A blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant

Lene nr. 12 blev genvalgt.

9. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

10. Eventuelt

Vejfesten blev aflyst pga. vejrudsigten. Vejfest forsøges afholdt i 2018.
Vagtfirmaet GPS kører engang imellem på vejen, idet 2 beboer har
abonnement. Bestyrelsen undersøger, hvad det koster.
Vejlaugets hjemmeside er: http://www.lagunevej.dk/
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