VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet den 12.
september 2019.
Tilstede:
Stine Tarhan, Jørgen Sterner, Elo Skovbon (kasserer) GF Egegaardens Haveby
Marc Dalgas, Ib Skaaning, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Status indbetalinger til vejlauget.
Fejning af rendesten i efteråret
Kommunen som mulig bidragyder til fejning og rensning af brønde.
Evt. deltagelse i udbud med andre grundejerforeninger i området
Evt. og næste møde

Ad 1.
Elo deltog under punktet, og havde spørgsmål til de opkrævede beløb i forhold til budgettet. Det
blev diskuteret, om Marc skal sende en eller to opkrævninger om året for snerydning, og om det
er et problem, at vejlaugets regnskabsår er kalenderåret. Vi blev enige om at fastholde
kalenderåret som regnskabsår, da en ændring vil kræve ændring af vedtægterne. Marc vil
fremover udsende to opkrævninger vedr. snerydning i august og januar.
Yderligere usikkerhed om størrelsen på de fremsendte opkrævninger afklares direkte mellem Marc
og Elo.
Der er kommet styr på hvem der skal modtage fakturaer hos GF Læsøvej
Ad 2.
Fejning af rendesten er overgået til B.S. Landskab, da NSJ meldte fra meget sendt ved første
fejning. (I det hele taget er Bjarne ikke tilfreds med kommunikationen med NSJ, og vil til vinter se
om han kan få kontakt direkte til ham der rydder sne).
Resultatet af B.S. Landskabs første fejning var ikke tilfredsstillende, da deres maskine var for lille,
og deres medarbejder var urutineret. Vores aftale gælder for to fejninger i år, og aftalen skal
opsiges inden den 30.9, hvis den ikke skal forlænges til næste år. Bjarne ringer inden den 30.9 og
sikrer sig, at B.S. har det nødvendige materiel og mandskab til rådighed til fejningen primo
november. Vi varsler beboerne forud for fejningen ligesom sidst.
Hvis der er tvivl om, at vi fremover får den kvalitet vi har brug for, opsiger vi aftalen, så vi ikke er
bundet til firmaet næste år.
Det blev også drøftet, om vi evt. skal have fejet oftere, dog uden nogen konklusion.
Ad 3.
Jørgen og Ib har været til møde med borgmesteren, hvor kommunens mulighed for at deltage i
vejlaug også med fejning af kantsten og rensning af brønde blev drøftet. Der ser ikke ud til helt at
være enighed internt i LTK om dette. Ib har efter mødet fået et brev, hvor LTK afviser muligheden,
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idet de ønsker at bruge deres egne maskiner frem for at betale til vejlauget. Vi er i tvivl om hvor
meget de rent faktisk udfører. Jørgen vil holde øje.
Stine laver forslag til et svarbrev til LTK, og sender til Ib og Jørgen til kommentering.
Bjarne sikrer, at vores firmaer IKKE fejer kantsten eller renser brønde ved langs kommunens
arealer, dvs. ved Troldehøj og de to sider langs det grønne område
Kommunens indsats for at rydde jord mv., der bliver skyllet ned ad stien mod Brede og lukker for
regnvandsbrønden ud for stien, blev drøftet. Ib oplyser, at de normalt kommer når han ringer,
men at en mere blivende løsning burde etableres.
Ad 4.
Jørgen har været til et møde med deltagelse af 17 grundejerforeninger fra området. I forlængelse
af dette har han modtaget en henvendelse fra foreningerne i Kulsviertoften/Granparken, der godt
kunne tænke sig et samarbejde om et fælles udbud. Vi blev enige om, at vi gerne vil få vores egne
aftaler til at fungere inden vi evt. går videre med yderligere samarbejder.
De øvrige foreninger er velkomne til at kontakte Bjarne om hans erfaringer med firmaerne.
Ad 5.
På møderne med borgmesteren har LTK orienteret om forskellige forslag til løsning af, at de ikke
lovligt kan vedligeholde mv. de private fællesveje. Den nye trafikminister skulle være mere åben
over for en dialog end den tidligere.
Muligheden for, at Egegårdsvej kan blive kommunal, fordi der er få beboere og meget
gennemgående trafik til nabovejene, blev drøftet.
LTK overvejer også, om vejene kan lægges ud i et særskilt selskab, sådan som det tidligere er sket
på forsyningsområdet.
Næste møde afholdes 17.11. kl. 10.00 hos Stine

Ref: Stine

