
VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet                            
den 14. december 2019. 

Tilstede: 

Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby 

Marc Dalgas, GF Egegården 

Bjarne Christiansen, GF Læsøvej 

Dagsorden 

1. Status økonomi 2018/19 
2. Budget 2020 
3. Status snerydning 
4. Ny aftale om fejning af rendesten 
5. Evt. og næste møde 

Ad 1.  

Marc har udarbejdet foreløbigt regnskab for 2018-19. Der er opkrævet i alt kr. 72,01 for meget hos 
de tre GF tilsammen, idet fordelingsnøglen er ændret en smule i årets løb. Beløbene refunderes 
ifm. næste års opkrævninger til de tre GF. 

Marc fremsender regnskab samt kopi af udgiftsbilag til Elo i GF Egegaardens Haveby nu, og 
inviterer desuden til et møde med Elo og revisorerne i januar, så regnskabet for vejlauget og 
regnskabet for GF Egegaardens Haveby kan afstemmes inden der afholdes generalforsamling i 
Egegaardens Haveby i slutningen af marts. 

Ad. 2. 

Vejlaugets budget pr. husstand for 2020 er meldt ud til foreningerne til 460 kr. pr husstand. Marc 
fremlagde udkast til budget for 2020 baseret på denne indtægt, og med udgangspunkt i, at vi i 
2020 skal have fejet to gange. Endelig pris for fejning, og dermed mulighed for opbygning af en 
mindre økonomisk buffer i vejlauget kendes endnu ikke (se pkt. 4). 

Ad 3. 

Bjarne er ikke tilfreds med kommunikationen med NSJ landskab. Der blev heller ikke saltet 
rettidigt den 3.12. Vi lader aftalen køre i denne vinter, og undersøger til foråret, om vi kan finde et 
mere stabilt firma til en acceptabel pris. Aftalen med NSJ skal i givet fald senest opsiges 1.6. 

Ad 4. 

Aftalen om fejning med BS landskab er opsagt, idet firmaet ikke kan levere en større maskine.  

Bjarne har indhentet nye tilbud hos to firmaer, JD entreprise og FMT A/S. Bjarne har sikret sig, at 
begge firmaer vil komme med en maskine i passende kapacitet (3-akslet). 

Pris pr. fejning:  

JD entreprise ApS:  kr. 9.375,- inkl. Moms og inkl. Affaldsdeponering  

FMT A/S:  kr. 7.500,-  inkl. Moms + 625 kr inkl. moms pr. tons affald til deponering 
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JD råder over egne maskiner, FMT bruger underentreprenører.  

Det blev besluttet, at Bjarne kontakter JD på mandag for at få fejet én gang, helst inden jul. Stine 
laver varselsskrivelse til foreningerne, så snart tidspunktet er aftalt. Der indgås ikke en fast 
abonnementsaftale før vi har set resultatet af den første fejning.  

Bjarne foreslår, at vi i løbet af 2020 undersøger i foreningerne, om man fra 2021 ønsker tre 
fejninger om året, for at opnå et bedre kvalitetsniveau.   

Ad.5 

Næste møde afholdes 07.02.2010 kl. 20.00 hos Marc. 

 

Ref: Stine 

 


