
VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet                            
den 18. Maj 2020. 

Tilstede: 

Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby 

Marc Dalgas, GF Egegården 

Bjarne Christiansen, GF Læsøvej 

Dagsorden 

1. Opsigelse glatføreabonnement og indgåelse af ny aftale 
2. Digital post 
3. Status økonomi og indbetalinger fra grundejerforeningerne 
4. Evt. og næste møde 

Ad 1.  

Vi har orienteret de tre GF bestyrelser om tilbuddet fra PO Anlæg og vedligeholdelse, og GF 
Egegården har fået tilfredsstillende svar på deres spørgsmål til tilbuddet. Der var enighed om at 
indgå aftale med PO Anlæg med virkning fra 2020/21 vintersæson. Aftalen med NSJ landskab og 
anlæg opsiges derfor nu. 

Ad. 2. 

Vejlauget kan for tiden ikke læse digital post fra det offentlige, idet der er gået kludder i hvem der 
har administratorrettigheder i forhold til VIRK og nem-id. Marc udreder, og vi forsøger at få 
oprettet Stine som administrator på linje med Marc.  

Ad 3.  

Der er pt. et indestående på vejlaugets konto på kr. 42.060,20 efter GF Egegården har indbetalt 
deres bidrag for 2020.  Årets bidrag på kr. 460 pr husstand er sat for højt i forhold til det nye tilbud 
på glatførebekæmpelse, som er 21.512 kr. lavere end det nuværende. Men da opkrævningerne til 
begge de øvrige GF er udsendt og GF Egegården allerede har betalt, fastholdes bidraget i år.  

Der kan budgetteres med et væsentligt lavere bidrag næste år, der udligner forskellen.  

Pga. corona er generalforsamlingen i GF Egegården Haveby udsat, og bidraget på kr. 460 pr. 
medlem ikke opkrævet hos medlemmerne. Pga. vejlaugets nuværende, midlertidige for høje 
likviditet bliver dette ikke et problem i forhold til betaling af udgifterne i år, og betaling af faktura 
kan udskydes til september hvis nødvendigt.  

Det blev besluttet at få foretaget fejning af kantsten i juni. Vi regner med 3 fejninger i år inkl. den 
der blev gennemført i januar. Bjarne bestiller og Stine laver en varslingsskrivelse. 

Ad.5 

Næste møde afholdes 24.08.2020 kl. 20.00 hos Bjarne, Læsøvej 4. 

 

Ref: Stine 



VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET 
 

 


