
VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

Referat af konstituerende møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet 
den 4. november 2018. 

Dagsorden 

1. Konstituering 
2. Etablering af Vejlaug med CVR Nummer og Bank konto samt Vedtægter underskrift indsamling 
3. Valg af Glatførebekæmpelses tilbud samt fastsættelse af Kontingent. 
4. Næste projekter - revisor og brønde mv. 
5. Eventuelt 

 

Ad 1.  

Da alle de ca. 22 grundejere, som tidligere ikke var medlemmer af Grundejerforeningen 
Egegården, nu har meldt sig ind, består bestyrelsen af 3 medlemmer, som hver repræsenterer en 
af de tre grundejerforeninger.  

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand:  Anne Christine Tarhan, GF Egegårdens Haveby, Fynsvej 10 

Næstformand: Bjarne Christiansen, GF Læsøvej, Læsøvej 4 

Kasserer:  Marc Dalgas, GF Egegården, Islandsvej 22C 

 

Egegårdvej 1 er en erhvervsejendom, som ikke kan være medlem af grundejerforeningen, og det 
kan ikke forventes, at ejeren af ejendommen har interesse i at deltage i vejlaugets bestyrelse.  

Bestyrelsen vil derfor indstille til de tre grundejerforeninger, at vedtægterne ændres, så der kun 
skal være 3 medlemmer af vejlaugets bestyrelse.  

 

Ad 2. 

Jf. ovenstående skal vedtægterne ændres inden de kan underskrives af formændene. Når dette er 
sket, skal de underskrevne vedtægter sendes til Marc, så han kan få oprettet et CVR nummer og 
en bankkonto. 

Stine tager kontakt til Jørgen Sterner og får ham til at ændre vedtægterne og derefter få dem 
underskrevet af de tre formænd. Det haster, da CVR nummeret ikke kan oprettes før der foreligger 
underskrevne vedtægter. 

 

Ad 3. 

Bestyrelsen valgte tilbuddet på kr. 66.577,50 inkl. moms fra NSJlandskab til at udføre 
glatførebekæmpelsen. Dette er det næst billigste tilbud af de fire firmaer, som har afleveret. Det 
billigste tilbud var fra Snevagten, som imidlertid ikke ser ud til at have orden i deres 
ansvarsforsikring.  
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Ved valget af NSJlandskab bliver kontingentet pr. husstand kr. 300,- inkl. moms. 

I dette beløb er ikke afsat midler til ekstraarbejder i form af bortkørsel af sne i tilfælde af isvinter. 
Hvis det bliver isvinter og der bliver problemer med ophobet sne, må vi forholde os konkret til 
betaling for dette sammen med de tre grundejerforeningers bestyrelser. 

På længere sigt vil det være en fordel, hvis vejlauget opbygger en formue, der kan dække diverse 
ekstraudgifter til isvinter og vedligeholdelse af vejbrøndene. 

Bjarne vil fungere som kontaktperson mellem vejlauget og NSJlandskab. 

Stine kontakter SNJlandskab og bekræfter aftalen. Marc fremsender CVR nummer til SNJlandskab, 
så snart det er oprettet. Marc orienterer også de øvrige, der har givet tilbud.  

 

Ad 4. 

Stine kontakter Jørgen Sterner for at høre, om revisor for GF Egegårdens Haveby kan overtales til 
også at være revisor for vejlauget.  

Valg af firmaer, der kan give tilbud på fejning af kantsten og rensning af vejbrønde behandles på 
næste bestyrelsesmøde, der afholdes søndag den 13. januar 2019. Vi mødes hos Marc og går 
derefter en rundtur og besigtiger alle vejene.  

 

Ad 5. 

Ingen bemærkninger 

 

Ref: Anne Christine Tarhan 

 


