Snaptun Vejforening

4. august 2017

Ordinær generalforsamling i Snaptun Vejforening
Onsdag den 22. marts 2017 på True North Efterskole Snaptun
Fremmødte:
Stemmeberettigede:

15 personer
12 personer

1. Valg af dirigent:
Niels Jørn Henriksen blev valgt.
Generalforsamlingen rettidig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag.
Ingen spørgsmål.
3. Regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet er uddelt sammen med
mødeindkaldelsen. Aktiver pr. 31.12.16 på kr. 56.688,78.
Regnskabet blev godkendt og er godkendt af revisorerne
Kontingent fra 51 medlemmer.
4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen har følgende forslag: Det foreslås at opsætte/ændre skiltning. Der sættes firkantede
skilte op i nuværende stander med en tekst ”Privatvej, parkering forbudt, 20km.”
Stander på Vinkel- og Kastanievej bruges, og på Højballevej sættes ny stander op/ ved efter Vagn
Nielsen (sættes ved Bjerres hæk som et lavt skilt).
Forskellige spørgsmål/kommentarer til forslaget: Hvad vil det koste? Formandens svar, der er sat kr.
4000- af til det. Er prisen undersøgt – nej. Skal det være en maks. pris der godkendes? (ingen
beslutning herom).
Vil det hjælpe med skiltene? Vil nedsætte trafikken.
Mange mente det ville være en god ide, så det blev vedtaget.
5. Budget fremlæggelse:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat skal være på kr. 500- pr. husstand.
Spørgsmål om der er nogen aftaler om evt. snerydning? Evt. med ham der høvler vejene. Det er
ingen aftaler om snerydning og det er flere år siden, der har været behov for snerydning.
Ifølge bestyrelsen er formuen ret god og fremtidig kan vi muligvis nedsætte kontingentet. Budgettet
blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse:
På valg: Peter Henriksen, Ulla Rasmussen og Peter Altenborg.
Alle 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 vejdag så hullerne i vejene kan blive fyldt
op. Måske flere vejdage hvor blot nogle få mødes og stiller op til at fylde huller op, da det er
bestemte steder hullerne hovedsageligt opstår.
Formanden: Vejhøvlen kommer to gange om året og det er en god ide at fylde huller op lige før
høvlen kommer.
Der blev givet udtryk for at vejene er blevet meget bedre og mange steder er der ikke behov for
skærver, det er kun i hullerne. Ligeledes er hulvejen blevet meget bedre.
Formanden takkede for god ro og orden og tak til dirigenten.
Referent: Niels Mikkelsen
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Snaptun Vejforening

4. august 2017

Ordinær generalforsamling i Snaptun Vejforening
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 på True North Efterskole Snaptun

Velkommen til generalforsamling i Snaptun Vejforening. Bestyrelsens beretning om året der er gået lyder
sådan her:
Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2016 samt telefon- og mailmøder efter behov
Jens Jørgen Wiin har høvlet vejen to gange i løbet af året. Første gang blev der lagt skærver ud i hullerne.
Det foregik direkte fra lastbil. Anden gang var der nok løse skærver til at der kun skulle høvles.
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 er nemt at afgøre om træer eller hække skal beskæres, da vejene de fleste
steder skal være 377 cm brede. Et sted på ca. 75 m kun 300 cm og andre steder noget mere end 377 cm.
Udlagte sten i skel skal følge de samme regler.
Det fungerer godt med granitskærver på vejene de fleste steder.
På ”hulvejen” Højballevej er næsten alle skærver fjernet og vejen holder bedre. I foråret jævnede en
gummiged vejen og i efteråret blev vejen blot høvlet.
Selv om det kan være overflødigt at nævne det, må vejene stadigvæk ikke bruges som hundetoilet.
Vi forsøger at få så mange mailadresser som muligt, da vi kan nedsætte papirforbruget til fotokopiering. Vi
kan også hurtigere udsende meddelelser.
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.

Der afholdes Vejdag i Snaptun Vejforening

lørdag den 8. april 2017 kl. 10.00
Mødested: Krydset Kastanievej og Vinkelvej
Vi skal have repareret vore veje. Medbring rive og/eller skovl. Nogle steder skal der
udlægges lidt granitskærver og andre steder skal der fjernes/fordeles granitskærver.
Vejbrønde skal tilses og oprenses.
Vel mødt!
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