Referat af ordinær generalforsamling i Østre Lagunevejs Vejlaug
lørdag den 31. august 2019 i nr. 9B
Fremmødte parceller:

6, 9A, 9B, 11, 14, 24, 28

Referent:

Gitte nr. 9B

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Jesper nr. 9A blev valgt til dirigent. Jesper konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens
beretning ved
formand Gitte nr. 9B

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde. Her er der bla. drøftet
vedligeholdelse af vejen, ny belægning, herunder arbejdsgruppens
arbejde, betaling af kontingent samt vejens udseende ift. anvendelse
af levende hegn ud til Østre Lagunevej. Formanden har mundtligt
rettet henvendelse til anvendelsen af stensætning i nr. 5, hvor det blev
oplyst, at der er tale om opsats med planter, der skal vokse op.
Der er leveret 1 læs grus til brug på reparation af huller i vejen.
Vejens hjemmeside er: http://www.lagunevej.dk/
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens
beretning ved Hans
Erik nr. 11

Regnskabet blev uddelt og fremlagt. Der er næsten samme indtægter
som sidste år. Alle parceller har betalt kontingent. Der er tilbagevendende problemer med indbetaling af kontingentet. Der henstilles
til, at man betaler sit kontingent til tiden. Man drøftede her arbejdsgruppens arbejde ift. ny vejbelægning og man var enige om, at
projektet skal godkendes på generalforsamlingen. Beretning og
regnskab blev godkendt. Regnskabet vedlægges referatet.

4. Fastsættelse af næste
års kontingent

Forslag til, at de kr. 240,- fastholdes. Det blev vedtaget, at kontingentet
fastholdes på kr. 240,-. Kontingent indbetales på: reg.nr. 2414,
kontonr. 6444102568. Betalingsfristen er 30-09-2019.

5. Valg af kasserer

Hans Erik nr. 11 blev genvalgt.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Nikolaj nr. 14 blev genvalgt.

7. Valg af revisor

Carlo nr. 3A blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant

Jesper nr. 9A blev valgt.

9. Indkomne forslag

Der er genfremstillet forslag om etablering af parkering forbudt skilt på
vendepladsen. Fordele og ulemper blev drøftet og herefter blev der
stemt om forslaget: 2 stemte imod, 2 stemte for og 3 stemte blankt.
Forslaget blev nedstemt. Man opfordrer dog alle beboere til at være
behjælpelige og opmærksomme på, hvem der parkerer på
vendepladsen og lige banke på ruden og høre om folks ærinde.

Side 1 af 2

Dagsorden

Referat
Der er stillet forslag om at ændre afholdelsen af den ordinære
generalforsamling fra juni, juli eller august til fremover at blive afholdt i
august eller september. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

10. Eventuelt

Side 2 af 2

Projekt ny vejbelægning blev drøftet. Grundet arbejdspres m.m. har
arbejdet i arbejdsgruppen var gået lidt i stå og Jens Mølbak, nr. 10/12
har meddelt, at han grundet ekstraordinært arbejdspres ikke være
med i arbejdsgruppen de næste 6-12 mdr. Gruppen består derfor af:
Ole nr. 28, Jesper nr. 9A og Gitte nr. 9B. Der blev på mødet stillet
spørgsmål til om, hvordan Solrød kommune forholder sig og Jesper
udfærdigede en mail, der på mødet blev sendt til kommunen. For at
komme i mål med projektet kræver det, at vedtægterne skal ændres.
Man blev enige om, at vedtægterne skal kvalificeres af en advokat og
herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp. vedtagelse
af de nye vedtægter. Der skal også udarbejdes en økonomisk plan og
hele projektet skal fremlægges for beboerne. Projektet blev reelt
vedtaget sidste år, men man blev enige om, at det skal godkendes af
beboerne. Arbejds-gruppen skal mødes og arbejde videre.

