
VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet den 17. 
november 2018. 

Tilstede: 

Stine Tarhan, Jørgen Sterner, GF Egegaardens Haveby 

Ib Skaaning, GF Egegården 

Bjarne Christiansen, Torben Hansen, GF Læsøvej 

Dagsorden 

1. Betalingsflow i opstartfasen 
5. Eventuelt 

 

Ad 1.  

I anledning af, at GF Egegården skal have generalforsamling i næste uge har der været 
kommunikeret frem og tilbage på mail om hvilket bidrag foreningerne skal betale til vejlauget det 
kommende år for at få løst de tre aktiviteter, som vejlauget har til opgave at løse.  

Vejlauget har ikke ansvar for vedligeholdelsesarbejder på veje og brønde, og skal derfor ikke spare 
op til disse arbejder, men kan give input til de tre foreninger om behov for vedligeholdelse.  

Vejlauget har brug for et mindre rådighedsbeløb til uforudsete udgifter, f.eks. hvis der er faldet så 
meget sne, at der er behov for at få noget af det kørt væk.  

 

Snerydning og glatførebekæmpelse  

Kontrakt er indgået med SNJ landskab, og foreningerne + LTK kommune skal for sæsonen 2018/19 
betale kr. 66.580,- inkl. moms iht. nedenstående fordelingsnøgle som hermed er vedtaget i 
bestyrelsen: 

LTK  7% 4.660 kr. 

Egegården  44,1% 29.360 kr. (99 husstande) 

Egegaardens haveby 38,3% 25.500 kr. (86 husstande) 

Læsøvej  10,6% 7.060 kr. (24 husstande) 

 

Rensning af vejbrønde og fejning af rendestene 

Vejlauget indhenter priser på disse arbejder i det nye år, og forventer at kunne fremsende 
driftsbudget for 2019 til de tre foreninger i slutningen af februar.  

LTK deltager ikke i brøndrensning og fejning af rendesten, og fordelingsnøglen for betaling skal 
derfor tilpasses tilsvarende.  
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Betaling 

Første rate på snerydningen forfalder 1.12. De tre foreninger indbetaler deres respektive bidrag 
for snerydningssæsonen til vejlauget, så snart kassereren har fået oprettet en bankkonto.  

Foreningerne beslutter hver især om de vil bruge foreningens formue og/eller opkræve betaling 
hos medlemmerne for betaling til vejlauget i den kommende sæson, idet der er forskel på de tre 
foreningers forhold, herunder tidspunkt for generalforsamlingerne. 

LTK har endnu ikke givet tilbagemelding til Jørgen om accept af vedtægter og tilbuddet fra SNJ 
landskab. Så snart Jørgen hører fra LTK orienterer han Marc, så LTK kan betale deres andel  

 

Ad 2. 

 Jørgen orienterede om et infomøde om kommunens mulighed for at løse opgaven. Der er 
mange problemer med denne ordning, som ikke er kommet frem i pressen, så der var 
almindelig tilfredshed med, at vi har fået organiseret en lokal løsning. 

 Bjarne vil kontakte NSJ landskab for at sikre, at de er klar over, at der er vejbump i 
området. 

 

Ref: Stine 

 


