Generalforsamling i Grundejerforeningen Årgab af 1976’s Vejlaug
den 13. maj 2017 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande
1. Valg af dirigent.
Niels Jørgen Laursen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og i
overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten gav ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning om Vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Knud Kølbæk oplyste, at Erik Rasmussen var forhindret i at deltage, så Knud Kølbæk aflagde
beretningen:
De har været en del huller i Tigodden, men de er udbedret.
Der er nedlagt fibernet, og arbejdet er snart tilendebragt, hvorefter det vil blive tjekket, at vejene ikke
har taget skade.
Et sommerhus havde pludselig ingen vand, og det viste sig, at entreprenøren havde gravet
vandledningen over tre steder, men han kom hurtigt og reparede ledningen.
Tingodden er en del af Vestkyststien, som kommunen skal vedligeholde som cykelsti.
Knud Kølbæk opfordrede til at skrive eller ringe, hvis der er noget galt.
Knud Kølbæk oplyste, at Snerlevej optages i Vejlauget efter opfyldelse af de sidste formalia.
Knud Kølbæk oplyste endvidere, at Vejlauget sørger for saltning af stamvejen for at undgå de værste
støvgener.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Kasserer Karsten Ransby Nielsen fremlagde regnskabet og oplyste, at der er 21 nye medlemmer på
Præstegårdsvej og Præstestien.
Det er en evig kamp at få vedligeholdt medlemslisten, da Vejlauget selv skal sørge for at tilmelde nye
sommerhuse på trods af, at det burde være de samme, som betaler ejendomsskat.
Ved gennemgang af medlemmerne viste det sig, at en grund lå ude i vandet – den blev slettet – og der
var 10 sommerhuse, som de åbenbart ikke kendte i Kommunen.
Det har kostet 27.600 kr. For en saltning, så det ikke støver, og kommunen har 40 kr. pr sommerhus
for opkrævning af kontingent.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunderfastsættelse af
medlemskontingent.
Kassereren foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Andreas Nielsen blev genvalgt.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
Allan Søndergård Madsen blev valgt.

7. Valg af 2 revisorer
Margit Nielsen og Ejnar Jensen blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Der blev spurgt om hvilken side, cykelstien ligger på.
Leif S. Andersen oplyste, at hovedstrøget er Kommunens, idet vejen blev eksproprieret af den tidligere
Holmsland kommune.

