
 

Side 1 af 2 

  

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent 
 

 
2. Bestyrelsens beretning 

ved formand Gitte nr. 
9B 

 
 

3. Kasserens beretning 
ved Hans Erik nr. 11 

 
 

4. Fastsættelse af næste 
års kontingent 

 
 

5. og 6. Valg af formand/- 
1 bestyrelsesmedlem 
 
 
 

7. Valg af revisor 
 

8. Valg af revisor-
suppleant 

 
9. Indkomne forslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolaj nr. 14 blev valgt til dirigent. Nikolaj konstaterede, at general-
forsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder. Her er der bla. drøftet 
vedligeholdelse af vejen og ny belægning. Derudover er der bestilt og 
leveret 1 læs grus til brug på reparation af huller i vejen. Beretningen 
blev godkendt. 
 
Regnskabet blev uddelt og fremlagt. Der er næsten samme indtægter 
som sidste år. Alle parceller har betalt kontingent og 1 har betalt forud. 
Beretning og regnskab blev godkendt. Regnskabet vedlægges referatet. 
 
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 30-10-2020. 
 
Nikolaj nr. 14 og Jeppe nr. 6 blev valgt til et 2-delt formandskab/-
bestyrelsesmedlem. 
Gitte fik som tak for sit arbejde som formand 2 flasker god italiensk 
rødvin. Tusind tak og jeg vil glæde mig til at nyde dem       
 
Carlo nr. 3A blev genvalgt. 
 
Lene Mølbak nr. 10/12 blev valgt. 
 
 
Der er genfremstillet forslag om etablering af parkering forbudt skilt på 
vendepladsen. Man blev enige om at undersøge om det er tilladt at 
sætte et skilt på vendepladsen og at Claus nr. 17 undersøger dette og 
evt. flytte om skiltet i starten af Østre Lagunevej kan flyttes.  
Forslag om sandwich vejbelægning blev drøftet grundigt. Man var 
enige om, at selve bunden af vejen skal udbedres og der skal skrabes af 
højden på vejen, før man kan bekoste ny belægning. Forslaget om at 
skifte belægningen til en sandwich belægning nu, blev nedstemt med 
flertal. Bestyrelsen påtog sig at indhente tilbud om at få 
lavet/genopbygget vejens fundament/bund. Forslag om genetablering 
af farthindringer blev vedtaget, og at det skal ske hurtigst muligt. De 
etableres der, hvor de oprindelige vejbump er. Det vil formentlig koste 
ca. 5.000 kr. pr. stk. og det har vi økonomi til. Et par beboer stiller 
gerne arbejdskraft til at få dem etableret. 

Referat af ordinær generalforsamling i Østre Lagunevejs Vejlaug 

lørdag den 26. september 2020 i nr. 9B 

 
Fremmødte parceller: 

 
2, 3A, 6, 8, 9B, 10/12, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 28 

 
Referent: 

 
Gitte nr. 9B 
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Dagsorden Referat 

10. Eventuelt 
 

 
 

 
 
 
 
 

Det blev også vedtaget at få et firma til løbende at opfylde hullerne. 
Bestyrelsen undersøger dette og beslutter om der er økonomi til det. 
 
Der blev opfordret til, at beboer, gæster m.m. er opmærksomme ift. 
parkering på vejen og at man bedes så vidt muligt holde på egne p-
pladser eller lave aftale med naboen. Af kortere varighed kan det 
selvfølgelig være nødvendigt at holde ude på vejen, men det opleves, 
at alt for mange parkere uhensigtsmæssigt. 
Det blev også endnu engang påtalt at der til tider køres alt for hurtigt 
på vejen. Så derfor en venlig henstilling til beboer og gæster om at 
sænke hastigheden! 

 
 


