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9. maj 2009. 

 

1. Jørgen Boe valgt som dirigent 

2. Formandens beretning:  

Vejene er i en rimelig stand. Entrepenøren PjP har i tre år holdt vejene til 

samme pris. Hans tilbud omfatter 40 m2 stabilgrus og 3 gange vejhøvl, første 

gang med en specialhøvl. Det er vigtigt at få lavet afløb fra vejen, hvor der står 

vandpytter, husejerne opfordres til selv at lave afløb om muligt. Det er vigtigt 

at melde til vejlauget om huller i vejene, så de kan blive repareret før de 

bliver for store. Henvendelse til formanden Leif  Smærup, tlf. 

86921527/61501527 eller til medlem af bestyrelsen Hans Pors Simonsen, tlf. 

63855051/23276343, E-mail: pors@adr.dk. Dette gælder kun stikvejene, selve 

Tingodden vedligeholdes af kommunen. 

Der er klaget over vejene i området nord for vejlaugets område. Kommunen 

truer med vejsyn og tvungen betaling til oprette vejene. Vejlauget er positivt 

indstillet til at indlemme det nordlige område, men det skal ske efter en 

afstemning blandt husejerne. Der bør dog i kontingentet tages hensyn til 

vejenes tilstand ved overtagelsen. 

3. Regnskab. Der er et overskud på 92.258 kr på regnskabet for 2008. Det giver 

en kassebeholdning på 169.012 kr pr 31/12-2008. 

Beretning og regnskab blev vedtaget. 

4. Budget for 2009 viser indtægter på 143.000 kr og udgifter på 68.000 kr. De 

sidste år har vist, at udgifterne kan holdes på omkring 70.000 kr og at der nu er 

en god kassebeholdning, så der foreslås at kontingentet for 2010 nedsættes fra 

375 kr pr husstand til 200 kr. Det blev vedtaget. 

5. Valgt til bestyrelsen blev Hans Pors Simonsen 

6. Suppleant til bestyrelsen blev Niels Jørgen Laursen 

7. Valgt til revisorer blev Inge Marie Jensen og Jørgen Boe. 

8. Eventuelt. Her blev igen diskuteret vejene i det nordlige område, men der var 

tilsyneladende opbakning til det i beretningen nævnte. 
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