VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet
den 17. november 2019.
Tilstede:
Stine Tarhan, Jørgen Sterner (delvist) GF Egegaardens Haveby
Marc Dalgas, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Status økonomi 2018/19
Budget 2020
Fejning af rendesten i efteråret
Evt. og næste møde

Ad 1.
Jørgen deltog under punktet. Kasserer i Egegaarden Haveby har sendt spørgsmål til Marc. Marc
besvarer og fremsender samtidigt udkast til regnskab for 2018/19.
Jørgen spurgte specifikt til, at der er opkrævet for stort et beløb fra LTK. Marc oplyste, at dette
skyldtes en momsfejl, og at det er aftalt med LTK, at beløbet reguleres i den næste faktura til LTK.
Vejlauget har brug for at opbygge en egenkapital på 9.000 kr. til brug for variable ydelser ifm
oprensning af brønde, samt for at have likviditet ifm betaling af fakturaer.
Ad. 2.
Vejlaugets budget pr. husstand for 2020 meldes ud til foreningerne til 460 kr. pr husstand. I dette
beløb er dels indregnet behovet for ”buffer” i form af egenkapital jf. pkt. 2 og dels, at fejning af
rendesten kan blive dyrere, når vi indgår aftale med et firma, der har en større maskine.
Ad 3.
Aftalen om fejning med BS landskab er opsagt, idet firmaet ikke kan levere en større maskine.
Firmaet havde kontrakt på at udføre den sidste fejning i år, men intet tyder på, at de har tænkt sig
at gøre dette, og vi vil ikke insistere, da kvaliteten ikke er i orden. Kommunen har (næsten) fejet
langs egne veje, samt Læsøvej, det sidste var nok en fejl.
Bjarne indhenter snarest nye tilbud hos to firmaer, der ser ud til at kunne levere den nødvendige
kvalitet. Tilbuddene indhentes og sendes til Stine og Marc inden næste møde, hvor vi træffer
beslutning om hvem der vælges. Vi håber vi kan nå det inden det begynder at sne.
Ad 4.
Næste møde afholdes 12.12. kl. 20.00 hos Bjarne, Læsøvej 4
Ref: Stine

