VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet
den 3. september 2020. (mødedato ændret fra den 24.08)
Tilstede:
Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby
Marc Dalgas, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digital post
Regnskab 2019 div. Formaliteter
Revisor og GF Egegårdens Haveby og Læsøvej
Næste fejning af kantsten
Status økonomi og betaling fra de tre GF
Evt. og næste møde

Ad 1.
Det er ikke lykkedes af få oprettet Stines digitale adgang til VIRK og nem-id, så Marc må starte
forfra med at bestille adgangen.
Ad. 2.
Ved nærlæsning af vedtægterne har Stine opdaget, at regnskabet rettelig skal underskrives af hele
bestyrelsen. Marc kommer rundt, så vi kan få det gjort korrekt.
Jørgen Sterner har oplyst, at det er aftalt med kommunen, at de skal have regnskabet tilsendt.
Dette fremgår ikke af vedtægterne, så det er endnu ikke sket. Stine sender regnskabet, når hele
bestyrelsen har fået det underskrevet.
Ad 3.
Der har i lørdags været afholdt generalforsamling i Egegårdens Haveby, og GF Læsøvej holder sin i
næste uge. Bjarne og Stine sender Marc oplysning om hvem der er kasserere og revisorer, når
referaterne er sendt ud. Generalforsamlingerne blev i år udsat pga. coronaen
Vejlauget skal finde en ny revisor, da den tidligere, som var fra GF Læsøvej så vidt vi ved ikke
fortsætter. Det er er iht. vedtægterne vejlauget selv der vælger vores revisor. Vi vil veksle mellem
foreningernes valgte revisorer.
Ad 4.
Det blev foretaget fejning af kantsten i juni. Desværre kom maskinen ikke på den aftalte dag men
uvarslet flere dage for tidligt. Vi måtte derfor stoppe arbejdet, da folk ikke havde fået flyttet deres
biler. På den aftalte dag kom leverandøren igen, men med en mindre maskine. Det er naturligvis
utilfredsstillende, og Bjarne har gjort leverandøren opmærksom på dette.
Næste fejning bliver slut oktober/start november efter løvfald. Bjarne aftaler en dato og varsler tre
uger før, så vi kan give folk tid til at luge deres kantsten inden fejningen. Stine laver en
varslingsskrivelse, der kan udsendes af de tre GF.
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Ad.5
Alle foreninger har indbetalt årets bidrag til vejlauget for 2020 på kr. 460 pr. medlem, og
kassebeholdningen er pt. 83.280,78.
Der er dermed rigeligt i kassen til at betale for næste snerydningssæson 20/21, og fejninger af
kantsten. Vi kan nu konstatere, at bidraget på 460 kr. var sat for højt, men det skete inden vi fik
indhentet det nye tilbud på snerydningen, som er væsentligt billigere end den tidligere aftale.
Desuden har vi budgetteret med at rense brønde i år, hvilket har vist sig ikke at være nødvendigt.
Bestyrelsen mødes igen i januar og udarbejder regnskab for 2020 og budget for 2021. Bidraget fra
foreningerne i 2021 forventes jf. ovenstående at blive væsentligt lavere end i år.
Marc sender én opkrævning om året til foreningerne. De næste opkrævninger sendes ud i starten
af 2021 med betalingsfrist i juni, hvor alle generalforsamlinger i GF skal være afholdt (med mindre
coronaen igen driller).
I et tidligere mødereferat fra vejlauget har vi skrevet, at der vil blive udsendt opkrævninger to
gange om året, men dette er altså ikke korrekt. Vi beklager den forvirring dette måtte have
medført.
Ad 6.
Brev fra kommunen vedr. fremtidig overdragelse af vejvedligeholdelsen af private fællesveje
LTK har udsendt et brev af 29.06.20 til grundejerforeninger og vejlaug, hvori der redegøres for
diverse forhold bl.a. vedr. fremtidig vedligehold af de privat fællesveje. Vejlauget har ikke
modtaget brevet. Bjarne har læst brevet sådan, at LTK overvejer fremover at bidrage økonomisk til
alle vejlaugets opgaver i stedet for selv at feje egne kantsten og rense egne brønde. Stine tjekker
referatet fra kommunalbestyrelsesmødet i juni. Der er desuden et dialogmøde med LTK nu i
september, hvor der måske vil komme en mere konkret udmelding.
Evt. fælles ukrudtsbekæmpelse i kantsten
Stine spurgte, om det evt. kunne være en ide at foreslå de tre GF at indhente et tilbud på
ukrudtsbrænding langs kantsten, da denne opgave ser ud til at være vanskelig at løse for mange
beboere. Der var ikke opbakning til den ide fra Bjarne og Marc.
Næste møde afholdes 21.01.2021 kl. 20.00 hos Marc.
Ref: Stine

