VEJLAUGET FOR VOLLERUP OVERDREVSVEJ ØSTLIGE DEL

Referat af generalforsamling den 13. april 2019.
Tilstede: Søren Sievers, Nils Erik Bickham, Bjørn Mathiesen og Bibbe Sletting Jakobsen.
Dagsorden/referat:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.10.2018
Referatet blev godkendt.
2. Orientering fra medlemmerne (grundejerforeningerne)
Der er opsat en hjertestarter på Floravej nr.24. Strandbjerggårdens GF har besluttet at opsætte en
hjertestarter.
Bestyrelsen ser ingen grund til at kontakte de fastboende mhp. En plads i bestyrelsen. Referatet bliver
udsendt til alle.
3. Konstituering af bestyrelsen i vejlauget.
Søren Sievers blev valgt til formand og sekretær. Niels Erik Bickham blev valgt til næstformand. Bjørn
Mathiesen blev genvalgt til kasserer
4. Godkendelse af regnskab for 2018
Regnskabet blev godkendt (vedhæftet). Bestyrelsen er opmærksom på, at der pt. ikke er nogen valgt revisor.
Regnskabet er derfor ikke revideret. Bestyrelsen forventer, at en revisor vælges i nærmeste fremtid.
5. Renoveringen af vejen er afsluttet.
Der var tilfredshed med det udførte arbejde. Dog er der en strækning mellem Floravej og
Strandbjerggårdsvej, hvor der samler sig større mængder vand. Bestyrelsen vil drøfte sagen med
entreprenøren (Pankas).
6. Vedligeholdelsesarbejder (ansvar for afløb i sving, rabatter, dræn og andet).
Der er ingen forestående vedligeholdelsesarbejder. Afløbet i svinget ved vejens begyndelse er et kommunalt
ansvar, og det har kommunen tilsyneladende taget på sig. Næstformanden tager kontakt til diverse
myndigheder med henblik på at forbedre oversigtsforholdene i svinget.
7. Overdrevsvej 45
Næstformanden undersøger, hvorvidt den tilhørende matrikel hører til vejlauget. I så fald skal ejeren
opkræves for kontingent til vejlauget.
8. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019.
Budgettet blev godkendt (vedhæftet). Kontingentet blev besluttet fastholdt på det nuværende beløb. Det
betyder, at vi lægger til side, så en fremtidig vejreparation ikke bliver et problem.
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9. Evt.
Der var ikke noget til punktet. Næste bestyrelsesmøde: Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 10.00, hos Bjørn,
Brinken 10.
Vollerup den 13. april 2019, referat ved formanden.
Bestyrelsen for Vejlauget:
Formand: Søren Sievers – Vollerup Strand GF, Mail: soren@sieversum.dk, tlf. 2627 8721
Næstformand: Nils Erik Bickham – Granlygårds GF, Mail: 17bickham@gmail.com, tlf. 4015 2009
Kasserer: Bjørn Mathiesen - Strandbjerggårdens GF, Mail: abmathiesen@gmail.com, tlf. 2946 0777
Best.medlem: Bibbe Sletting Jakobsen - Havtornvej GF, Mail: bibbesj@gmail.com, tlf. 2714 3847
Best.medlem: Claus Hoffmann – Brombærvej GF, Mail: claus@hjemme.eu

