Snaptun Vejforening

14. juli 2014

Generalforsamling True North Efterskole (Snaptun Færgegård) onsdag den 26. marts 2014
Fremmødte: 18 personer
Stemmeberettiget: 12 personer.
Jakob Lycke gav indledningsvis en orientering om True North Efterskole.
1. Valg af dirigent:
Peter Altenborg blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Eneste kommentar var vedrørende bakken på Højballevej fra Snaptun Strandvej og op til Vinkelvej:
Hedensted Kommune har lovet at istandsætte vejen efter kloakeringsarbejdet for et par år siden.
Bestyrelsen kontakter kommunen.

3. Regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren.
Regnskabet
mødeindkaldelsen.
Aktiver pr. 31.12.13 på kr. 5.510,91
Regnskabet blev godkendt og er godkendt af revisorerne
Kontingent fra 51 medlemmer.
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4. Behandling af indkomne forslag:
Ikke modtaget nogen forslag.

5. Budget fremlæggelse:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være på kr. 500-/år. Blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse:
På valg: Niels Mikkelsen, villig til genvalg. Blev valgt.
Til ledig bestyrelsespost blev Lars Bo Brink Ladefoged, Kastanievej 4 valgt.
7. Valg af revisor:
Jonna Pedersen
Leif Rasmussen

genvalgt
genvalgt

8. Eventuelt:
Forslag om en fælles vejdag da der bl.a. til tider er en del vådt på Vinkelvej på stykket mellem
Kastanievej og Havnevej. Vejdag kan også have en social betydning. Der er også nogle huller på
Kastanievej, selv om det er op til beboerne selv at holde vejene ud for eget grundstykke. På Snaptun
Strandvej (stien fra havnen og syd på) trænger der nogle steder til noget stabilgrus. Bestyrelsen ser
på det og undersøger muligheden for at få penge fra Hedensted Kommune til istandsættelsen.
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent: Niels Mikkelsen
Bestyrelsens beretning:
Velkommen til generalforsamling i Snaptun Vejforening. Bestyrelsens beretning om året der er gået lyder
sådan her:
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Bestyrelsen har afholdt 4 møder



I juni sendte vi belægning af vejene med granitskærver i udbud til 3 entreprenører. Bestyrelsen
valgte det billigste tilbud fra Gedved Entreprenørforretning.
På alle veje er der den 24. juni blevet udlagt granitskærver - ca. 3600 m2 vej, idet der blev lagt ud i 3
m bredde i en vejlængde på ca. 1200 m Nogle steder er der fjernet noget jord og andre steder er der
lavet en rende – faskine – så eventuelt vand fra vejen ikke kommer ind på indkørsler.



Vejdag afholdt den 26. oktober, hvor foreningen lånte en gummiged til at jævne granitskærver med
og efterfølgende jævning med skovle - i år rensede vi selv brønde - 9 i alt er blevet oprenset



Bestyrelsen har ansøgt Sydøstjyllands politi om tilladelse til opsætning af Indkørsel forbudt ved
Højballevej fra Snaptun Strandvej og Blind vej med sti ved Kastanievej, hvor den krydser Vinkelvej.
Skiltning på private fællesveje overlader Hedensted Kommune til os – vi skal dog søge politi om
tilladelse. Hedensted Kommune fraråder, at vi laver bump for at nedsætte hastigheden på vejene

For kopiering af husstandsomdelt materiale takker vi JH Tømrer og Snedker A/S.
Som medlem af bestyrelsen vil jeg gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt
samarbejde.
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