VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet
den 07. februar 2020.
Tilstede:
Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby
Marc Dalgas, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Ny aftale om fejning af rendesten
Status økonomi 2018/19
Budget 2020
Status snerydning og saltning
Evt. og næste møde

Ad 1.
Den nye entreprenør JD entreprise ApS fejede kantsten i starten af januar med et fint resultat.
Det er dyrere, men altså også klart bedre. Bjarne oplyser, at det ikke er nødvendigt at indgå en
abonnementsaftale med firmaet, så de kan tilkaldes når vi vurderer, at der er et behov.
Ad. 2.
Marc har udarbejdet regnskab for 2018-19. Vejlaugets revisor gennemgår regnskabet på søndag,
hvorefter Marc udsender regnskabet til foreningerne. Samtidigt med udsendelsen af regnskabet
oplyses fordelingen af vejlaugets indestående i banken fordelt på foreningerne pr. 31.12.2019
Indestående på vejlaugets konto er d.d. kr. 27.624,79, efter fejning af kantsten i januar er betalt.
Ad 3.
Vejlaugets budget pr. husstand for 2020 er 460 kr. pr husstand som tidligere oplyst. Marc
udsender budgettet for 2020 sammen med regnskabet for 2018-19.
I 2020 udføres glatførebekæmpelse og snerydning samt kantstensfejning 2 evt. 3 gange. Bjarne
mener ikke, at det er aktuelt at rense brønde igen i år. Den belastede brønd for enden af
Egegårdsvej, hvor stien til Brede munder ud, forudsættes stadig renset op af kommunen efter
behov.
Ad 4.
Bjarne er stadig ikke tilfreds med kommunikationen med NSJ landskab, ved de seneste saltninger
kan vi se, at der er kørt med mindre maskiner, desuden er Læsøvej ikke blevet saltet. Sne har vi
indtil videre ikke set noget til i denne vinter!
Vejlauget har fået en henvendelse fra et firma, PO anlæg fra Roskilde, der gerne vil give tilbud, idet
de i forvejen arbejder for flere grundejerforeninger i vores område. Bjarne kontakter firmaet.
Aftalen med NSJ skal i givet fald senest opsiges 1.6.
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Ad.5
Stine oplyste, at GF Egegaardens Haveby skal have ny kasserer.
Referatet fra forrige møde den 14.12 2019 var desværre forsynet med en forkert dato i
overskriften, så for god orden skyld udsendes dette referat igen med den korrekte dato.
Næste møde afholdes 18.05.2020 kl. 20.00 hos Stine, Fynsvej 10.
Ref: Stine

