
Generalforsamling i Grundejerforeningen Årgab af 1976’s Vejlaug 

den 23. april 2016  

 

 

1. Valg af dirigent. 

Jørgen Boe blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning. 

Leif Smærup oplyste, at Grundejerforeningens vejlaug kører ganske fornuftigt. 

 

Vi er kommet gennem vinteren uden de store huller, og der er i år fyldt grus på nogle veje som et lag, 

da de var meget mudrede, ligesom der er fyldt grus i nogle spor, hvor der er græs i midten. 

 

Derudover er det ved udkørslerne, der er noget, som skal ordnes. 

 

Vedligeholdelsen varetages igen i år af PJP, da firmaets pris er rimelig og der ydes en god service, hvis 

der opstår problemer. 

 

Vi fortsætter som tidligere med en vej ad gangen, hvor der lægges et lag grus på, så der er noget at 

høvle af. 

 

Med hensyn til saltning af vejen, bør kommunen rykkes igen og erindres om de breve, vi har om 

saltning. 

 

Vejlauget foretager igen i år en saltning, men den skal helst rykkes, så den holder sommeren over. 

 

Godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet. 

Indtægten er sikker, idet den opkræves af Kommunen, som dog tager 40 kr. pr. medlem for sin 

ulejlighed. 

Karsten R. Nielsen har sendt en bøn om at blive medlem af Grundejerforeningen til de 59, der er 

medlemmer af Vejlauget men ikke af Grundejerforeningen. Der var dog kun 9, der betalte. 

 

Godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2017 

Karsten R. Nielsen fremlagde budget for 2017 og foreslog uændret kontingent på 300 kr. i 2017. 

 

Godkendt. 

 

Dirigenten oplyste, at der er gjort et kæmpe arbejde fra Præstegårdsvej og Præstestien, som fra i dag 

er medlem af Vejlauget, og håber, at de også melder sig ind i Grundejerforeningen. 

 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. 

Karsten R. Nielsen og Erik Rasmussen blev valgt. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Leif Andersen blev valgt. 



 

7. Valg af 2 revisorer 

Margit Nielsen og Ejnar Jensen blev valgt. 

 

8. Eventuelt. 

Der blev gjort opmærksom på, at de nye veje i Vejlauget ikke er nævnt, og at Vejlauget ikke er 

benævnt forskelligt på hjemmesiden og i indkaldelsen. 

 

Leif Smærup oplyste, at Grundejerforeningen Årgab af 1976 blev pålagt at danne vejlaug for 

Tingodden, Mettes Bjerg og Søholmvej, og to medlemmer fra Grundejerforeningens bestyrelse skal 

være medlem af Vejlaugets bestyrelse. 

 

Der var ønske om, at det klart fremgår hvilke veje, der er med i Vejlauget. 

 

Formanden oplyste, at det fremgår af referatet, der lægges på hjemmesiden. 


