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Ordinær generalforsamling i Snaptun Vejforening 
Mandag den 14. marts 2016 på True North Efterskole Snaptun 
  
Fremmødte:  15 personer 
Stemmeberettigede :  11 personer 
 

1. Valg af dirigent: 
Niels Jørn Henriksen blev valgt 
Generalforsamlingen rettidig indkaldt.  
 

2. Bestyrelsens beretning: 
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag. Der har været overvejelser om at indkøbe en 
vejhøvl og lade Tønballe Naturcenter afrette vore veje. Det vil give problemer med 
forsikringforhold. Der blev rejst spørgsmål om forsikring ikke kunne fraskrives, evt. 
overvejelser af risikoen. Bestyrelsen undersøger nærmere. 
Det er utilfredsstillende med de mange huller på Kastanievej. Der bør indkaldes til en 
vejdag, så vejen kan blive udbedret. Der er kontakt til en landmand, som retter vejene op i 
sommerhuskvarteret, og ham skal vi have til at rette vore veje op med skærver. Forslag om 
at samle 5 personer, som retter vejen op evt. i samarbejde med høvling af vejene. 
Vores depot med granitskærver er ved at være brugt op. 
Nogen ”ønsker” hullerne i vejen for at de skal virke hastighedsdæmpende. Det skal ikke 
tilgodeses.  
 

      3.   Regnskab til godkendelse: 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  Regnskabet er uddelt sammen med 
mødeindkaldelsen. Aktiver pr. 31.12.15 på kr. 46.181,36.  
Regnskabet blev godkendt og er godkendt af revisorerne 

            Kontingent fra 51 medlemmer. 
 

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. 
Forventede udgifter næste år er kr. 25.500. Afsat kr. 9.000 til snerydning. 

 
6. Valg af bestyrelse: 

På valg: Niels Mikkelsen og Lars Bo Brink Ladefoged. Begge villige til genvalg.Begge blev 
genvalgt. 
   

7. Valg af revisor: 
            Jonna F. Petersen og Leif Rasmussen blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt: 
Bestyrelsen blev endnu en gang opfordret til at arrangere en vejdag så hullerne i vejene 
kan blive fyldt op. Hvis der er behov for det, er der også nogen som kender en, der kan 
stille op med en gummiged.  

 
Formanden takkede for god ro og orden og tak til dirigenten. 
Referent: Niels Mikkelsen 
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Bestyrelsens beretning om året der er gået lyder sådan her: 
 
 

 Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2015 
 

 Brev er sendt til Hedensted kommune og svaret var at kommunen ikke har nogen 
forpligtigelse til at afhjælpe problemet på ”hulvejen” Højballevej. 

 

 Vejdag blev afholdt den 30. maj kl. 10.00 
 

 Gedved Maskinstation leverede skærver og vi fik et halvt læs, der er placeret ved 
Vinkelvej. Depot ved Højballevej er nedlagt. 

 Gedved Maskinstation leverede stabilgrus – et læs i rigtig størrelse – lagt ud på 
stien på Snaptun Strandvej 

 Claus Grønlund lånte en gummiged, hvilket gjorde arbejde med fordeling af gruset 
meget nemmere. 

 

 Det blev besluttet at indkøbe en vejhøvl på sidste generalforsamling. Bestyrelsen 
har udskudt indkøbet og undersøger andre muligheder. En mulighed er en 
landmand, der holder grusveje i sommerhusområderne. Ham har vi kontakt med for 
at vi sammen kan afgøre, hvordan vejene kan vedligeholdes med vejhøvl. 

 

 Klipning af hække og træer, der går ind over vejene er mange steder blevet udført, 
men vi mangler nogle få steder, hvor det skal gøres. 

 

 Det fungerer godt med granitskærver på vejene de fleste steder. Der er ganske vist 
et meget ujævnt lag skærver på vejene og depotet er næsten tømt for skærver. De 
ekstra skærver er kun til at fylde i huller! 

 

 På ”hulvejen” Højballevej er næsten alle skærver fjernet og vejen har holdt i næsten 
et halvt år, så det er måske løsningen på det vejproblem? 

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