
Referat af generalforsamling i Vejlaug, den 21.maj 2011.  

1. Valg af dirigent: Jørgen Boe valgt. 

2. Bestyrelsens beretning: Ikke de store skader på vejene i løbet af vinteren. Nu 

mangler der grus på vejene, vejret har været tørt og gruset forsvinder.  

Materialet har været for dårligt, det er svært at få fat på ordentligt 

vejmateriale på vestkysten. Søholmvej har grimme huller, de bliver repareret 

snarest. Fra Tingodden 261 og mod vest er vejen bleven for smal, den vil blive 

ført ud i fuld bredde. Der er skrevet til de berørte grundejere at arbejdet 

gennemføres sidst i maj. Der er ikke saltet på Tingodden endnu, kommunen 

giver en gang salt, hvis der er behov vil vejlauget give det en gang mere. Der 

er problemer med at få vejene reetableret efter byggeri, kommunen gør intet. 

Vi efterlyser meddelelser om huller i vejene, prøv selv at aflede vandet, hvis 

der er huller. Vi har et godt vejnet i forhold til området nord for os, så det er 

en tilfreds bestyrelse. 

Bemærkninger til beretningen:  Der er huller i vejen til Tingodden 181 om vinteren. Svar: Vi 

reparerer ikke veje om vinteren. Heller ingen snerydning eller glatførebekæmpelse. 

Udmundingen af Søholmvej bør være bredere. Svar: Bestyrelsen vil se på det. 

Var det muligt at lægge bunker af vejmateriale, så man selv kunne reparere vejen? Svar: Vi har 

ingen steder, hvor man kan lægge vejmateriale. 

Hvis der ligger vejmateriale ved Tingodden nord, må man så hente og fylde i huller? Svar: der må 

ikke placeres grus der mere, ejeren af Årgab gamle skole har klaget til kommunen pladsen er ikke 

godkendt miljømæssigt, ikke en gang kommunen må bruge den.    

3. Regnskab gennemgået og godkendt. 

4. Budget fremlagt og godkendt 

5. Hans Pors Simonsen valgt til bestyrelsen 

6. Niels Nicolaisen valgt som suppleant 

7. Jørgen Boe og Inge Marie Jensen valgt som revisorer 

8. Eventuelt. Formanden efterlyste sagkundskab til vejvedligeholdelse. Steffen 

Daugård, Tingodden 417 var inde med nogle råd, men meldte sig ikke.  

 


