
BLANK.DOT / DokAjour-12488417-v1-Vejlaug - 2008 Ref  generalforsamling 

Referat af generalforsamling i Vejlaug 19. april 2008 
 
på Sømandshjemmet i Hvide Sande med 43 deltagere. 
 
 
1. Valg af dirigent.  
 
Jørn Boe blev valgt. 
 

 
2. Bestyrelsens beretning.  
 
Formanden oplyste, at han havde frygtet den megen regn i vinter, men det er ikke gået så galt. Der 
er kommet 4 klager over, at renovationen har kørt hul i vejen, men der var kun ét sted, hvor der var 
kørt helt ned til sandet, og det er blevet repareret. 
 
Grundejerforeningen har klaget til Ringkøbing-Skjern Kommune over en vold, der er lagt ud på 
vejen, og da kommunen er vejtilforordnet, er det kommunens opgave at få den fjernet. 
 
Der er blevet klippet hyben langs vejen og syd for FDM Camping er der høvlet af kanterne, så ve-
jen er blevet lidt bredere der, hvor den går op over bakken. 
 
Aftalen med PJP er forlænget, og i den indgår påfyldning af 40 m3 grus, hvilket man nu er igang 
med. 
 
Formanden har fået en klage fra et medlem, som ikke vil betale vejbidrag, da han vil have en an-
den til vedligeholdelsen og ikke vil have vejene høvlet, men tromlet i stedet. Det er dog ikke en 
metode, man bruger til grusveje, og vejbidraget er obligatorisk og vil blive sendt til inkasso, såfremt 
det ikke betales. 
 
Formanden oplyste endeligt, at der ikke er afkrævet afgift til grundejerforeningen 2 gange, men 
opkrævning af vejbidrag er sket med forkert tekst, og man bedes i øvrigt ringe til Leif Smærup eller 
Kristen Tarbensen, hvis man konstaterer et hul i vejen, så det kan blive lavet, før det bliver større. 
 
Ejeren af Tingodden 112 klagede over, at renovationen bruger hans grund som vendeplads, og 
formanden opfordrede ham til ringe til Ringkøbing-Skjern Kommune eller lægge marksten. 
 
Leif Andersen oplyste, at marksten må lægges til vejskel, som kan ses på matrikelkortet. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet og oplyste, at belægningen på Søholmvej er under observati-
on, men FDM har lovet at deltage i betalingen igen, når belægningen skal renoveres. 
 
Kassereren oplyste, at kontingentet for 2009 vil følge kommunens vejbidrag, som i år er på 325 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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4. Budget. 
 
Kassereren gennemgik budget for 2008. 

 
5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen fra Grundejerforeningen Årgab af 1976 (på valg er 

Leif Smærup og Karsten R. Nielsen) 
 
Begge blev genvalgt. 
 
 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen (På valg er Hans Nicolaisen). 
 
Niels Jørgen Laursen, Tingodden 196 A, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
 
7. Valg af 2 revisorer (På valg er Inge Marie Jensen og Jørgen Boe). 
 
Begge blev genvalgt. 
 
 
8. Eventuelt. 
 
Der blev ytret ønske om bedre skiltning ved den nye udstykning på Mettes Bjerg, og Leif Andersen 
lovede, at det bliver bragt i orden. 

 


