Snaptun Vejforening

10. april 2013

Generalforsamling True North Efterskole (Snaptun Færgegård) tirsdag den 19. marts 2013
Fremmødte:

17 personer – heraf 13 stemmeberettiget

1. Valg af dirigent:
Niels Mikkelsen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning:
Beretning er vedlagt som bilag. Ingen Kommentarer, godkendt.
3. Regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet er uddelt sammen med mødeindkaldelsen. Aktiver
pr. 31.12.2012 på kr. 86.275,97
Regnskabet blev godkendt og er godkendt af revisorerne. Kontingent fra 51 medlemmer.
4. Behandling af indkomne forslag:
På bestyrelsens vedlagte beretning er samtidig skrevet bestyrelsens forslag til forbedring af vejene.
Følgende forskellige synspunkter og kommentarer fremkom:
Vejene er gode som de er.
Hældningerne er forkerte visse steder.
Er entreprenører spurgt om udførelsen, bør konsulteres før udlægning? – Bestyrelsen vil spørge dem.
Bestyrelsen vil spørge, om der er medlemmer, der ønsker regulering af vejen ud for deres grundstykker, er
p.t. vidende om 3 stykker.
Forslag om at grave en ”rende” (faskine) ud for de ejendomme, som mener vejen er for høj.
Har disse spørgsmål været oppe tidligere? – Har været på sidste generalforsamling og på ekstraordinær
generalforsamling.
Nederste del af Kastanievej er ikke retableret ordentlig efter opgravning, foreningen bør følge op på
retablering. – Grundejeren her ud for har lovet bestyrelsen at istandsætte vejen.
Ifølge bestyrelsens forslag, vil der blive lagt skærver ud på alle vejene, dog undtaget Højballevej fra Vagn
Nielsen og til Tønballevej. Har endnu ikke spurgt entreprenør, da endelig beslutning skulle afvente
beslutningerne på nærværende generalforsamling. Entreprenørerne er ved at være trætte af at give tilbud,
som ikke bliver til noget.
Konklusionen på drøftelsen blev: Skal vi rette vejene op og udlægge skærver?
Der blev foretaget en afstemning med følgende resultat:
For : 13
Imod : 0
5. Budget fremlæggelse:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være på kr. 500-/år.
6. Valg af bestyrelse:
På valg: Ulla Rasmussen og Peter Altenborg, villig til genvalg.
Klaus Jørgensen ønsker ikke genvalg
Ubesat bestyrelsespost.
Valgt blev:
Peter Altenborg
Ulla Rasmussen
Nyvalgt blev: Peter Henriksen
Den ubesatte bestyrelsespost blev ikke besat med accept fra generalforsamlingen.
7. Valg af revisor:
Jonna Pedersen
Leif Rasmussen

genvalgt
genvalgt

8. Eventuelt:
Skiltning af vejene. Hvad er der tænkt på inkl. bump på vejene? - Bestyrelsen har kontaktet Hedensted
Kommune for et møde, men ikke fået svar herfra.
I det kommende fremsendte forslag til retablering af vejene vil der blive stillet spørgsmål, om der er særlige
ønsker til skiltning.

Snaptun Vejforening, Snaptun Strandvej 10, 7130 Juelsminde
tlf. 61339232 mail peter@altenborg.dk
http://www.snaptun.dk/Snaaptunvejforening.html

Snaptun Vejforening

10. april 2013

Kan der gøres noget ved løsgående hunde på vejene og i haverne? Forslag om at det også udsendes.
Er der fortsat aftaler med vognmand om snerydning? – Bestyrelsen forventer aftalen stadig er gældende.
Hvor længe er pengene på højrentekontoen bundet? – Kan hæves fra dag til dag.
Hvor meget forventes som buffer i kassen? - Ud fra 2012 regnskabet forventes det, at vi har tilstrækkeligt.
Kan ref./meddelelser sendes som e- mails?
Vi er på hjemmeside snaptun.dk, men den er ikke opdateret - Ikke i vejbestyrelsens regi.
Der er ingen skærver i depotet på Vinkelvej! Der er fortsat nogle ved Vagn Nielsen - vil om muligt afvente
anskaffelse til afretning af vejene.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.
Formand:
Peter Altenborg
Kasserer:
Ulla Rasmussen
Sekretær:
Niels Mikkelsen
Medlem:
Peter Henriksen
Medlem:
Ubesat
Ref. Niels Mikkelsen
Bestyrelsens beretning:
 Der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling i maj 2012 – referat runddelt samt lagt på
snaptun.dk
 Bestyrelsen har afholdt 4 møder
 Overkørsel ved Havnevej – Vinkelvej er lavet
 Brønde 9 i alt er blevet oprenset
 Der er opsat en ny bom ved Kastanievej og Snaptun Strandvej (opført af Kastanievej 15)
 Vejene blev jævnet i juni måned af Horsens Graderservice og herefter er der afholdt vejdag
 Granit skærver er udlagt i huller mange steder som en løbende proces
 Dele af Kastanievej og Vinkelvej har lagt skærver ud på hele kørebanen – hvilket har medført køb af et læs
granit skærver, som næsten er brugt
 Der er rettet henvendelse til Hedensted Kommune om skiltning på vejene – afventer svar fra Kommunen og et
eventuelt møde
For kopiering af husstandsrunddelt materiale takker vi JH Tømrer og Snedker A/S. Som formand vil jeg gerne takke
de andre bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. Endelig vil jeg takke Klaus, der har ønsket at stoppe
som bestyrelsesmedlem, for mange års godt arbejde i bestyrelsen. Og samtidig skal der være en tak til Inger Mølmer
for mange års godt kassererarbejde.
Bestyrelsens forslag til forbedring af vejene er, at rette vejene til med en grader og derefter lægge granit skærver
ud i 2-3 cm tykt lag. Det gælder alle vejene med undtagelse af Højballevej fra kastanietræet ved Vagn Nielsen og til
Tønballevej. I alt bliver det ca. 3600 m2 vej, der skal have granitskærver, idet der lægges ud i ca. 3 m bredde, og der
regnes med en vejlængde på ca. 1200 m. Eventuelt overskydende vejmateriale placeres på Højballevej eller på dele
af Snaptun Strandvej, hvor der er muligt. Bestyrelsen vil i øvrigt sammen med entreprenøren se på den billigste
løsning, således at man så vidt muligt undgår at vandet fra vejene løber ind på matriklerne.
Der bliver indhentet tilbud på materialer og arbejdet hermed, da generalforsamlingen har godkendt forslaget.
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om, at nedennævnte spørgsmål blev stillet til medlemmerne:



Har du nogle ønsker om skiltning eller regulering af vejen ud for din ejendom? Send hurtigt en mail eller ring til
et medlem af bestyrelsen
Har du en mailadresse, så send gerne en mail til formanden, hvorefter vi fremover udsender indkaldelser og
referater på mail
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