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Snaptun Vejforening
Generalforsamling Snaptun Færgegaard tirsdag den 21. marts 2012
Fremmødte:

31 personer

1. Valg af dirigent:
Jørgen Heine Hansen blev valgt.
2. Beretning og regnskab:
Formanden berettede at der blev afholdt vejdag den 16. april 2011, hvor der blev besluttet at lave
et teststykke med granitskærver.
I november var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 23. nov., hvor vejbelægning
mm. skulle behandles. Blev aflyst på grund af sygdom og udskudt til ordinær generalforsamling.
Debat om ny vejbelægning: Bestyrelsen har fået et tilbud fra entreprenøren på optimal
istandsættelse af vore veje, efter vejene er gået igennem sammen med entreprenøren. Vi har ikke
penge til en fuldstændig istandsættelse. Derfor har bestyrelsen forslag om, at Kastanievej og
Vinkelvej fra Havnevej og til krydset Kastanievej/Vinkelvej rettes af med fjernelse af 7-10 cm og
derefter lægges og tromles 3 cm granitskærver.(entreprenørens anbefaling) Resten af vejene
rettes af som tidligere år. Vil koste kr. 60.000- + moms.
Regnskabet blev gennemgået kort af kassereren. Hele regnskabet er uddelt.
Balance pr. 31.12.11 på kr.119.737,07.
Kassebeholdning pr. 31.12.11 på kr. 92.428,76.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Kontingentet blev drøftet og fastlagt under pkt. 3
3. Vejbelægning:
Der var en lang debat herom med mange indlæg. Referatet er en opsamling af essensen i
indlæggene og endelig beslutning ud fra debatten.
Entreprenøren foreslår at vejene raspes af med 7-10 cm og pålægges 3 cm tromlet granitknus.
Det vil for alle vejene koste kr. 100.000- +moms inklusiv kantsten ved Vinkelvej/Havnevej for at
stoppe materialeflugt og nivellering ud til ristene. En forudsætning for entreprenørens to tilbud er,
at Vagn Nielsen aftager det materiale der fjernes.
(Ref. Op til den ekstraordinære generalforsamling modtog bestyrelsen flere henvendelser fra
medlemmerne, om at vejhøjderne var blevet for høje så der kom vand ind på grundene.)
Den årlige drift er kr.15-20.000-, så der vil mangle kr. 40-50.000- hvis alle vejene skal
istandsættes med afrapsning og skærveknus.
Hvis istandsættelsen tages over flere gange(år) som bestyrelsen har lagt op til, vil den samlede
pris blive større, end hvis vi tager det hele på en gang. Vil også skulle drøftes en gang mere og
problemet med overskudsmateriale skal tages op igen.
Vagn mener godt at kunne aftage overskudsmaterialet på maks. 360 kubikmeter, ellers har han
muligheder for at andre vil tage det resterende. Har talt med kommunen og fået telefonisk OK.
Der kom forslag om at vi ikke skal gøre anderledes end tidligere vedligeholdelse med asfaltknus.
Hvis alle vejene skal istandsættes vil det betyde at vi skal ekstraordinær i år betale kr. 1000Debatten afsluttedes med forslag til afstemning om to alternativer.
Forslag 1: Fortsætte som hidtil.
Forslag 2: Alle vejene istandsættes som foreslået af entreprenøren med tilbud på kr. 100.000- +
moms. Forudsætning herfor er at Vagn overtager overskudsmaterialet
Afstemningsresultat:
Forslag 1 fik 4 stemmer
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Forslag 2 fik 20 stemmer.
Vagn arbejder videre med afklaring af overskudsmaterialet.

4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår kr. 500- for at få tilstrækkelig til driften.
Flere indvendinger til forhøjelsen fra de tidligere kr. 100- som dog også mentes var for lidt. Andre
mente, at med den ekstraordinære indbetaling ville der også være til driften. Evt. skulle der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Som afslutning på debatten blev der foretaget en afstemning for eller imod forslaget på kr. 500For 13
Imod 11
5. Behandling af indkomne forslag:
1.Link til Snaptun Vejforening på snaptun.dk
God ide’ – vedtaget.
2. Lukning af Højballevej for kørsel fra Vinkelvej til Strandvejen.
Forslaget blev nedstemt.
3. Regulering af vejhøjden ud for Snaptun Strandvej 2. Forslaget er debatteret under
vejbelægning. Tilfreds med afgørelsen.
6. Valg til bestyrelse:
Formand Per Rosendal
udtræder
Medlem
Jesper Svanberg
udtræder
Medlem:
Inger Mølmer
genvalgt
Medlem:
Niels Mikkelsen
genvalgt
Nyvalgt blev: Peter Altenborg og Ulla Rasmussen
7. Valg af revisor:
Jonna Pedersen
Leif Rasmussen

genvalgt
genvalgt

8. Eventuelt
Kan Hulvejen (Højballevej) repareres midlertidigt? Måske kan græssten bruges til forstærkning.
Entreprenøren spørges om forslag når vejene skal istandsættes.
Per Rosendal takkede for de år han havde været i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Peter Altenborg
Inger Mølmer
Niels Mikkelsen
Klaus Jørgensen
Ulla Rasmussen

Snaptun Strandvej 10
Vinkelvej 24
Snaptun Strandvej 4
Kastanievej 14
Vinkelvej 7

Ref.____________________
Niels Mikkelsen
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