Snaptun Vejforening

17. april 2015

Generalforsamling True North Efterskole onsdag den 18. marts 2015
Fremmødte:
10 personer
Stemmeberettigede: 8 personer.

1.

Valg af dirigent:
Niels Jørn Henriksen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Vores depoter med granitskærver er brugt op. Brugt på Vinkelvej og Kastanievej.
På sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at kontakte Hedensted Kommune angående færdigrenovering
af bakken (hulvejen) på Højballevej efter kloakeringen. Formanden har haft kontakt til Kommunen, dog uden at
Kommunen vil foretage nogen renovering.
Snaptun Strandvej fra Havnevej og mod syd trænger til renovering, da der er flere fordybninger i
grusbelægningen. Forslag om kontakt til Kommunen, om de vil levere materiale, men ved tidligere kontakter har
de afslået at hjælpe hermed. Det anbefales, at orientere de enkelte berørte grundejere ud for stien, inden
igangsættelse af arbejdet.
Bestyrelsen kontakter Kommunen igen om vedligeholdelse, renovering af stien (Snaptun Strandvej) og
hulvejen.
Spørgsmål om der har været afholdt 5 års afleveringsforretning af hulvejen i forbindelse med
kloakeringsprojektet? Det undersøges nærmere af bestyrelsen.
Bestyrelsen er enig i, at stien trænger til renovering.

3. Regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet er uddelt sammen med mødeindkaldelsen. Aktiver pr.
31.12.14 på kr. 30.975,61.
Regnskabet blev godkendt og er godkendt af revisorerne. Kontingent fra 51 medlemmer.
4.

Behandling af indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen: Indkøb af en vejhøvl til afretning af vejskærver som lægger sig i kanterne og midt på
vejen. Vil koste ca. kr. 6000 og kan trækkes efter en kraftig bil med anhængertræk. Forslaget blev positivt
modtaget.
JH har en vejhøvl eller rettere en sneplov, som muligvis kan anvendes. Det efterprøves inden køb af vejhøvl.
Hvis den ikke er anvendelig, kan vi gå videre med køb af vejhøvl. Kan om muligt efter nærmere undersøgelse
opbevares hos Vagn.
Ingen andre forslag.

5. Budget fremlæggelse:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat skal være på kr. 500-/år. Blev vedtaget. Forventet udgifter næste år
er kr. 25.000.
Der har tidligere været undersøgelser om snerydning kunne foretages for kr. 700- pr. gang. Blev undersøgt af
Klaus, som spørges om aftalen blev indgået.
Depot med skærver som tidligere har ligget ved Vagn, kan ikke placeres her, da P-pladsen her skal udvides.
Eneste placering bliver den sædvanlige på Vinkelvej.
6.

Valg af bestyrelse:
På valg: Peter Henriksen, Ulla Rasmussen og Peter Altenborg. Alle tre villige til at blive genvalgt, og alle blev
genvalgt.

7.

Valg af revisor:
Jonna F. Petersen

8.

og Leif Rasmussen genvalgt.

Eventuelt:
Forslag om en fælles social vejdag. Der er også nogle, der har behov for hjælp ud for egen grund, som der er
stor forståelse for. Bestyrelsen overvejer fastlæggelse af vejdage 1 eller 2 gange.
Hedensted Kommune har reageret hurtigt på henvendelse om fejl og mangler på vejskilte og
gadebelysningsmaster.
Vi er meget glade for at kunne bruge efterskolen til vore møder. Vi betaler for brugen heraf.

Formanden takkede for god ro og orden.
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Referent: Niels Mikkelsen
Bestyrelsens beretning:
Velkommen til generalforsamling i Snaptun Vejforening. Bestyrelsens beretning om året der er gået lyder sådan her:


Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2014



På alle veje er der den 24. juni 2013 blevet udlagt granitskærver - ca. 3600 m2 vej, idet der blev lagt ud i 3 m
bredde i en vejlængde på ca. 1200 m. Vi har nu fået erfaring med den type vejbelægning og det er bestyrelsens
indtryk, at det fungerer godt med granitskærver på vejene. Der er ganske vist et meget ujævnt lag skærver på
vejene og begge depoter er næsten tømt for skærver. De ekstra skærver er kun til at fylde i huller!
Et sted hvor skærverne ikke fungerer, er bakken på Højballevej, hvor skærverne ikke bliver kørt fast og det fører
til hjulspin for uøvede chauffører. Når der er kommet et mindre hjulspin med efterfølgende hul, bliver det ofte
kørt større.



Ingen vejdag afholdt i 2014, det kommer der i 2015 inden sommerferien. Dato (30. maj kl. 10.00) udsendes
sammen med referat fra generalforsamlingen. Vi har brug for et redskab til at jævne/planere granitskærverne
maskinelt og efterfølgende jævning med skovle – desuden skal der renses brønde – der er 9 i alt



Bestyrelsen har stoppet ansøgning til 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. Efter
generalforsamling kom der nye oplysninger om vejret, der ikke var med i beslutningen på generalforsamlingen.
Skiltning på private fællesveje overlader Hedensted Kommune til os – vi skal dog søge politi om tilladelse.

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.

Meddelelser fra bestyrelsen:


Vejdag den 30. maj kl. 10.00 – der kommer indkaldelse senere



Vedligeholdelse af veje, stier mm.

Private grundejere skal være med til at sikre, at veje og fællesarealer er i god og pæn stand. Se her hvad du skal
gøre.



Beplantningen på din ejendom, skal være beskåret, så den ikke er til gene for færdslen. Helt generelt gælder, at
hegn og buske ikke må hænge ud over skel, og at beplantningen ikke må være til gene for det frie udsyn til
vejskilte, gadebelysning og i vejkryds (maks. 1m over vejen ved oversigtsarealer). Har du træer på din ejendom,
skal du sikre dig, at der er en kørebanen og mindst 1 m ind fra vejkanten skal frihøjden være mindst 4,2 m.

Se mere http://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/veje/vedligeholdelse-af-veje,-stier-mm
Bestyrelsen håber, at beboerne vil rette sig efter reglerne, da nogle biler/lastbiler har problemer med at
køre på vejene pga. beplantning.
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