
VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet den 28. april 

2019. 

Tilstede: 

Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby 

Marc Dalgas,  GF Egegården 

Bjarne Christiansen, GF Læsøvej 

Dagsorden 

1. Status på oprettelse af bankkonto, betalinger mv. 
2. Fejning og rensning af vejbrønde 
3. Opkrævning af bidrag fra grundejerforeningerne. 
4. Aflæggelse af Vejlaugets regnskab 
5. Evt. og næste møde 

 

Ad 1.  

Alle formaliteter er faldet på plads, så vejlauget nu har en bankkonto, et CVR nummer og er 
udstyret med nem-id og digital signatur, så der kan opkræves bidrag fra kommunen til deres del af 
glatførebekæmpelse og snerydning.  

Alle beboere på GF Egegårdens veje betaler til vejlauget, også dem, der ikke vil være medlem af 
Grundejerforeningen.  

Ad 2. 

Fejning af rendesten er bestilt udført af NSJ landskab i næste uge. Vi besluttede desuden, at 2. 
fejning i år vil ske primo november, dvs. når snerydningssæsonen er på trapperne. 

P.H. Kloakservice renser også brønde i næste uge. Marc frigraver den brønd, der befinder sig på 
BaneDanmarks areal for enden af Islandsvej, så P.H.Kloakservice kan finde den. 

Beboerne er varslet via mail fra grundejerforeningerne og Bjarne har desuden opstillet et par 
skilte.  

Bjarne er ikke helt tilfreds med hvor besværligt det var at få et tilbud frem på fejningen fra NSJ, og 
der var også et problem i vinter med, at noget sne blev placeret ud for en beboers indkørsel på 
Læsøvej. Vi følger op, og overvejer med udgangen af næste snerydningssæson, om vi vil fortsætte 
med NSJ. 

Ad 3. 

Marc sender nu fakturaer ud til grundejerforeningerne 

Faktura 1: 100 kr./beboer til dækning af fejning og brønde i 2019. 

Faktura 2: 300 kr./beboer for snerydning og glatførebekæmpelse i sæsonen 2019/20. Beløbet 
dækker således hele vintersæsonen, og fordeles dermed over to regnskabsår.  
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Faktura 3: Udligning af tidligere forkert opkrævede bidrag vedr. snerydning 2018/19. Dette 
skyldes, at fordelingsnøglen mellem foreningerne i første omgang var udregnet en smule forkert. 
Efterbetalingen for Læsøvej og Egegaardens Haveby vil udgøre kr.3/beboer.                                      
(se mail fra Marc af 7. marts 2019) 

Ad 4. 

Vejlaugets første regnskab vil dække vintersæsonen 2018/19, 1. rate af vintersæsonen 2019/20 
samt udgifterne til fejning af rendesten og rensning af vejbrønde i 2019.  

Revisor er Jens Korre Andersen, Læsøvej 13. Marc tager kontakt til Jens. 

Ad 5. 

Næste møde afholdes 08.09. kl. 13.00 hos Marc. 

 

 

Ref: Stine 

 


