
Referat fra generalforsamling i Østre Lagunevejs Vejlaug 5. september 2021 

 

Bestyrelsens beretning 

Ang. Renovering af vejen. Entreprenøren har sørget for at tromle og justere vejen så den igen skråner udad, 

så vandet løber nemt af. Ved de kraftige skybrud kan det være bedst for visse beboere at etablere rist der 

kan optage vandet. 

Opstår der vandpytter på vejen skal man så vidt muligt undgå dem med bilen - og uanset hvad køre meget 

langsomt igennem dem. Ellers forårsages de dybe huller vi kender fra tidligere. 

 

Kassererens beretning  

Regnskabet blev godkendt og der er pt. en beholdning på 18.358. 

 

 

Punkter der blev stemt om - alt hvad der blev vedtaget, blev det med klart flertal hos de 9 tilstedeværede. 

 

Fastsættelse af næste års kontingent 

Kontingentet blev forhøjet til 500 kr. pr. år, som er gældende fra dd. – dvs. næste betaling er på 500 kr. 

 

Valg af kasserer 

Allan i nr. 28 overvejer at tage posten, på betingelse af at en mere melder sig. 

Der skrives ud med en bøn om at en mere vil påtage sig posten 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

Nikolaj vil høre Jeppe om ikke han har lyst til at fortsætte det gode arbejde. 

 

Valg af revisor 

Tonny meldte sig. 

 

Valg af revisorsuppleant  

Lene Mølbak fortsætter 

 



Indkomne forslag 

Facebook-gruppe for vejen oprettes. Allan i nr. 28 står for det. 

 

Vejfest afholdes, evt. i juni 2022. Gitte er tovholder.  

Evt. aktiviteter for børn og voksne i forskellige haver, fra om eftermiddagen,  og så mad og drikke kl. 18 

 

Vejbump 

Gitte vil undersøge hvilke nye vejbump der kan laves på vejen. Det blev vedtaget ved afstemning at Gitte og 

bestyrelsen kan vælge at få lavet disse inden for det kommende år, hvis alle er enige om udseende osv. Der 

blev vedtaget en maxpris på 15.000 kr. alt inklusiv. 

Nedsat hastighed vil nedsætte problemet med generne og farerne fra øget trafik af pakkelevering og 

vejhuller vil i mindre grad opstå. 

 

Vejmand ansat. Indtil videre på stand by 

Kristoffer Kejser i nr. 14 skal holde vejen fri for begyndende huller, hvis problemet begynder at melde sig. 

Der er foreløbigt aftalt en aflønning på 200 kr. om måneden, for at tjekke og fylde grus i 2-3 gange 

månedligt. 

Ansættelsen starter først når de første fordybninger viser sig.  

 

Eventuelt 

Indmeldelse i Nabohjælp.dk (gratis) kan anbefales. 

Den nye FB-side kan anvendes til øget kommunikation om fx værktøj man kan låne osv. 


