
 

Vejlauget 

 

1. Valg af dirigent 

Allan Madsen fortsatte som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om Vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

Knud Kølbæk læste formanden, Leif Andersens, beretning op, da denne var forhindret i at deltage. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet og bemærkede, at bestyrelsen er særdeles tilfreds med samarbejdet 

med PJP. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent 2019 

Karsten R. Nielsen gennemgik budgettet for 2018 og foreslog uændret kontingent, 300 kr., i 2019. 

 

Tingodden 8 ønskede en forklaring på posten ”telefon og kørsel”. 

 

Karsten R. Nielsen svarede, at beløbet dækker over vederlag til bestyrelsen samt kørsel til møder, vejsyn m.v. 

 

Budget og kontingent 2019 blev godkendt. 

 

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen fra Grundejerforeningen Årgab af 1976 

Leif S. Andersen og Karsten R. Nielsen blev genvalgt 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Allan S. Madsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Margit Nielsen og Ejnar Jensen blev genvalgt- 

 

8. Eventuelt 

Snerlevej 11 ønskede at vide hvilken stand, Snerlevej bliver holdt i fremover. Tidligere blev hullerne i vejen fyldt 

med knust granit, men nu bliver der benyttet stabilgrus. 

Karsten Ransby Nielsen svarede, at Snerlevej bliver holdt i samme stand som tidligere, og opfordrede spørgeren 

til at kontakte Leif S. Andersen, der er vejkyndig. 

 

Knud Kølbæk opfordrede til at sende en mail, hvis der er problemer. 

 

Snerlevej 11 opfordrede til, at man overholder fartgrænserne. 

 

Per Haras, Tingodden 457, bemærkede, at såfremt vejen bliver vedligeholdt, må det være ligegyldigt hvad, den 

vedligeholdes med. 

 

Jan Byrckel, Tingodden 196, mener, vandproblemerne er en sag for Vejlauget, hvor alle er medlem fremfor 

Grundejerforeningen. Grundejerforeningen tager sig af klitter m.v. og Vejlauget af vej og vand. 



  Side 2 

Knud Kølbæk sluttede af med at opfordre alle til at maile til Grundejerforeningen, hvis de har noget på hjerte. 

 


