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Ekstraordinær generalforsamling på Snaptun Færgegaard  
mandag den 21. maj 2012 

 
 
Fremmødte: 27  
Stemmeberettigede: 25 
 
 Referatet henviser til den udsendte dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.            
 

1. Valg af dirigent 
Per Rosendal blev valgt.  
 

2. Bestyrelsen indleder 
Formanden bød velkommen og gav som ny formand udtryk for, at bestyrelsen arbejder sammen 
med og i overensstemmelse med generalforsamlingen. Vi skal leve op til vedtægterne. Vejene 
skal vedligeholdes og leve op til forskrifterne og Privatvejloven. Bestyrelsen skal tage hånd 
herom. Referater vil blive sendt ud til alle og blive lagt ind på Snaptun.dk.  
I aften skal vi beslutte, hvordan vedligeholdelsen skal foretages. 
En række medlemmer ønsker, at forslaget om istandsættelse af alle veje og ekstraordinært 
kontingent på kr. 1000,00 skal bortfalde, og derfor har bestyrelsen indkaldt til denne 
generalforsamling. 

 
3. Forslag fra en række medlemmer til behandling: Det foreslås, at det på generalforsamlingen den 

21.03.2012 vedtagne forslag om istandsættelse af alle veje bortfalder, idet forudsætningen var, 
at Vagn Nielsen skulle bortskaffe det afraspede vejmateriale. Samtidig bortfalder det ekstra 
beløb på kr. 1.000 
Der blev en drøftelse af om fuldmagter kunne bruges. Ifølge vedtægterne er det kun de 
fremmødte, som kan stemme. Det blev derfor besluttet, at fuldmagter ikke kunne bruges. 
Uanset endelig beslutning blev det drøftet om kantsten ved Vinkelvej/Havnevej skulle opsættes. 
Det var et ønske om, at det under alle omstændigheder skulle medtages, men tages op senere. 
 
Afstemning om forslaget: 
Bortfalder: 19 
Vedtaget: 6 

 
4. Forslag til behandling, hvis punkt 3 bliver vedtaget: At Vinkelvej og Kastanievej til krydset raspes 

af med 0-10 cm og pålægges 3 cm tromlet granitknus inklusiv kantsten ved Vinkelvej/Havnevej 
for at stoppe materialeflugt og nivellering ud til ristene. Med bortkørsel af afraspet materiale vil 
det koste ca. kr. 91.000. Andre veje bliver rettet af og eventuelle huller fyldt med granitknus 
Formanden beklagede, at det i teksten ikke fremgår, at det er vedligeholdelse af 
Vinkelvej/Kastanievej til krydset Vinkelvej/Kastanievej. 
Hermed er forudsætningerne for punktet væsentligt ændret og kan have indflydelse på hvem 
der er fremmødt. 
I den efterfølgende drøftelse kom flere forskellige synspunkter frem: 

 
Kastanievej behøves ikke rettet af. 
Afretningen kunne ændres til 0-10 cm. i stedet for7-10 cm. 
Entreprenøren anbefaler, at der tages noget af vejene, da vi efterfølgende vil lægge nyt 
materiale på. 
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Hvordan sikrer vi, at den sidste del af vejene bliver istandsat tilsvarende og skal 
generalforsamlingen så beslutte det på ny?  
Hvis punktet vedtages bliver det samlet dyrere end hvis vi tager det på en gang. 
Kan sætte en bemærkning ind om at resten skal udføres i 2013. 
Hvis forslaget bliver vedtaget, tror vi ikke resten af vejene vil blive lavet. 

 
Hvad vil bestyrelsen foreslå? Bestyrelsen vil foreslå at pkt. 4 bortfalder og pkt. 5 vedtages samt 
ny drøftelse af vedligeholdelsen på generalforsamlingen i 2013 
 
Afstemning om forslaget: 
Bortfalder: 21 
Vedtaget: 4 

 
5. Forslag til behandling, hvis punkt 4 ikke bliver vedtaget: Vedligeholdelse af vejene fortsætter 

som hidtil – vejene rettes af 1 gang årligt og der er en fælles vejdag. Medlemmerne fylder selv 
granitknus i huller efter behov 
I 2013 foretages den store istandsættelse eventuelt og medtages på generalforsamlingen. 
Medtages kantstenen ved Vinkelvej/Havnevej hvis pkt. 5 vedtages? Må bestyrelsen selv 
beslutte det?  
Det fik bestyrelsen mandat til og ligeså med lignende beslutninger. 
Mening om at vi selv skal gruse om vinteren. Det blev dog forkastet. 
 
Afstemning om forslaget: 
Vedtaget: 24 
Ikke vedtaget: 0 
Blank: 1 

 
Formanden: nu har bestyrelsen noget at arbejde efter samt et vist mandat. 

 
6. Valg af nyt medlem til bestyrelsen – Inger Mølmer har ønsket at udtræde af bestyrelsen 

Formanden: Vi har søgt efter et nyt bestyrelsesmedlem, men ikke fundet nogen. Der kom ikke 
på generalforsamlingen nye forslag, så vi venter med valg til næste generalforsamling. 

 
7. Eventuelt  

Ønske om at vi tilkendegiver, hvordan fremtidig vedligeholdelse skal fortages. 
 

Kassereren gjorde opmærksom på, at der er nogle som endnu ikke har betalt kontingent. 
 

Formanden har modtaget henvendelse med mange underskrifter fra Fiskeparken angående 
kørsel med for høj hastighed på Højballevej med støvgener til følge og fare for børn. Under 
Lokalrådet er nedsat en arbejdsgruppe, men den har ikke fungeret/arbejdet med 
problemstillingen. Der er gennemgående for stærk kørsel på alle vejene, og det kommer op på 
alle generalforsamlingerne. Forslag om skiltning som hovedparten dog ikke tror har nogen 
effekt. Der er også nogen tung og stor(lange køretøjer) trafik. Bestyrelsen vil tage problemerne 
op. 

 
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. 

 
 

Referent: Niels Mikkelsen 


