VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet den 13. januar
2019. Revideret med kommentar fra Ib.
Tilstede:
Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby
Marc Dalgas, Ib Skaaning, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1. Status på oprettelse af bankkonto, betalinger mv.
2. Indhentning af tilbud på rendestensfejning og oprensning af brønde, hvilke firmaer skal vi
spørge
3. Arkivering af vejlaugets dokumenter
4. Besigtigelse af veje og brønde
5. Evt.
Ad 1.
CVR nummer er oprettet: 40052593
De sidste papirer der kræves for oprettelse af Bankkonto blev underskrevet på mødet, og vi må
derfor forvente, at der meget snart er en konto til rådighed for vejlauget. Marc oplyser
kontonummer på mail når det er på plads.
Alle beboere i området har nu meldt sig ind i GF Egegården. Medlemmerne har fået opkrævninger
på årets kontingent, og de nye medlemmer betaler, så det ser fint ud. GF Egegården har opkrævet
bidrag til snerydning for 2018/19 og 2019/20 på den udsendte opkrævning. Der er ikke sendt
opkrævning på fejning og oprensning af vejbrønde, dette afventer, at der er indhentet tilbud.
LTK har godkendt NSJ landskab og betalt sin del af snerydningen. Kommunen deltager ikke i
brøndrensning og fejning af rendesten, og fordelingsnøglen for betaling skal derfor tilpasses
tilsvarende.
NSJ landskab passer opgaven udmærket. Bjarne får en sms hver gang de har været ude og salte.
Ad 2.
Fejning af rendesten er en meget lille entreprise, og der var derfor enighed om at bede NSJ
landskab om en pris på denne opgave som tillæg til snerydningen. Bjarne indhenter pris på fejning
2 eller 4 gange om året, så ser vi hvad det koster og hvad vi vil indstille til foreningerne at vi
vælger.
Fremover vil vi via foreningerne varsle inden fejning, så folk kan flytte deres biler.
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NSJ landskab tilbyder også at rense vejbrønde, så Bjarne beder dem også om en pris på denne
opgave. Der indhentes desuden pris fra firmaet P.H. Kloakservice, som arbejder lokalt i området,
og har en tillidsskabende hjemmeside. Bjarne har desuden haft et godt samarbejde med dem
gennem 10 år.
Når Bjarne har indhentet tilbud sender han dem ud på mail. Vi regner med, at godkendelse af
tilbud kan klares uden vi behøver at holde et bestyrelsesmøde.
Ib er blevet kontaktet af en beboer på Egegårdsvej om en tilstoppet brønd. Ingen havde helt styr
på hvornår hvilke brønde sidst var blevet renset, og der var enighed om, at brøndene trænger til at
blive rensede, så arbejdet igangsættes så snart vi har en aftale med et af firmaerne.
Ad 3.
Arkivering af vejlaugets dokumenter sker i de enkelte foreninger og vil i et eller andet omfang
være tilgængelige på foreningernes hjemmesider. Vejlauget laver ikke et særskilt arkiv.
Ib gjorde opmærksom på, at man ikke må give offentlig adgang til kontrakter uden at indhente
tilladelse fra firmaet.
Tilføjelse: Et forslag om en lukket Vejlaugs Facebook gruppe blev diskuteret og afvist - al
kommunikation foregår via grundejerforeningerne
Ad 4.
Vejret var ikke til den store gåtur, men Stine og Bjarne gik dog en tur rundt på nogle af vejene
efter mødet. Brøndene er af forskellig alder og vedligeholdelsesstand, og nogle er fyldt godt op
med blade. Der er desuden mange lunker i vejene, hvor vandet bliver liggende.
Ad 5.
Næste møde afholdes 28.04. hos Stine, Fynsvej 10

Ref: Stine

