VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen for vejlauget for Egegårdsområdet
den 21. januar 2021.
Tilstede:
Mødet blev afholdt på teams grundet corona
Stine Tarhan, GF Egegaardens Haveby (ref.)
Marc Dalgas, GF Egegården
Bjarne Christiansen, GF Læsøvej

Dagsorden
1.

Regnskab for 2020

2.

Evt.

Ad.1.
Marc har udarbejdet regnskabet for 2020. Marc gennemgik regnskabet.
Årets resultat er på 17.732,49, og kassebeholdningen er nu på 54.732,28.
Det relativt store overskud skyldes, at vi i løbet af året har skiftet til en ny leverandør af
snerydning, som er billigere end den tidligere, og dette var der ikke taget højde for at da vi
fastlagde medlemsbidraget for 2020. Bidraget i 2021 er nu nedsat, så vejlauget fremover ikke
sparer penge op ud over hvad der er nødvendigt for at have en mindre buffer til evt.
ekstraudgifter.
Regnskabet sendes nu til revisor Sigurd Hellum til godkendelse. Når regnskabet er godkendt og
underskrevet sendes det til bestyrelserne og til kommunen.

Ad.2
Da det har været frost og snevejr har vi fået afprøvet den nye leverandør af snerydning P.O.
Anlæg. Leverandøren har overholdt sine forpligtelser iht. kontrakten. Der var en enkelt dag hvor
han først kom sent efter det havde sneet hele dagen, men der blev ryddet inden næste morgen,
som aftalen lyder. Der er blevet saltet hver gang det var nødvendigt.
På Læsøvej kunne snerydderen ikke komme forbi to biler, der holdt parkeret ud for hinanden ved
hver sin kantsten, men ellers har vi ikke hørt om problemer med fremkommeligheden.
Næste kantstensfejning
Bjarne bestiller til sidst i april, og vi varsler som sædvanligt i god tid i forvejen

VEJLAUGET FOR EGEGÅRDSOMRÅDET
Henvendelse fra kommunen om lovinitiativer for at de igen kan tilbyde vedligehold af veje
Vi afventer noget mere konkret fra kommunen vi kan forholde os til inden vi gør noget

Næste møde indkaldes efter behov

