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Snaptun Vejforening Generalforsamling | REFERAT 

Mødedato |Tidspunkt | 21/03-2018 | 19:00   Mødested | True North Efterskole, Snaptun                
Deltagere| Indkaldte t i l  generalforsamlingen Referent | Lars Bo Brink  

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Budget fremlæggelse 
6. Valg af bestyrelse, på valg er: Lars Bo Brink Ladefoged, som 

modtager genvalg og Niels Mikkelsen, der ikke ønsker genvalg 
7. Valg af revisor, på valg er: Leif Rasmussen og Jonna F. Petersen 
8. Eventuelt 

 
 
 

Referat Ad. 1. Valg af dirigent: Leif Rasmussen, som konstaterede at 
Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

Ad. 2. Beretning v. Formand Peter Altenborg, som redegjorde for året og 
bestyrelsens arbejde i Snaptun Vejforening med følgende betragtninger: 

• Bestyrelsen har holdt 3 møder gennem året + mellemliggende 
mailkorrespondance. 

• Vejene er i god stand trods vand og frost, der har drillet for 
vedligehold og høvling af vejen.  

• Fremover sendes en mail ud, når der vejen skal høvles 
• Indbetaling til kontingent har der manglet et par stykker, som dog 

er kommet med efter et par rykkere 
• Opfordring til at hæk og træer holdes indenfor egen matrikel, så 

vejene kan benyttes problemfrit 
• Skilte opsat, som aftalt til en pris på 1200,-kr. budgetteret til 4000,- 

kr. Det sidste skilt på Højballevej arbejdes på placering af, da 
første placering blev nedtaget 

• Ønske om mailadresse på alle, så der lettere og hurtigere kan 
udsendes meddelelser 

• Ud af bestyrelsen træder Niels Mikkelsen, som får tak for de 8 års 
arbejde 

Spørgsmål: 

Spørgsmål: Vedligeholdelse på Højballevej, der mangler hulopfyldning 
og er vejen en del af vedligehold?  

Svar: Dette blev bekræftet. Grundet vejret har det været svært at holde 
alle huller nede, men er velkommen til at fylde ud fra depotet med 
skærver, hvis det observeres. 

Spørgsmål: Når der høvles skal dette foregå på vejen og ikke inde på 
privat grund og derfor er der sat skelpæle op for at dette undgås. Kan 
det være rigtigt?  

Svar: Afhøvlingen er sket i dialog med entreprenør, som har fået at vide 
at dette skal overholdes og indskærpes hermed fremover. 

 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget 
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Ad. 3. Regnskabet blev gennemgået af Kasserer Ulla Rasmussen ifølge 
udsendt regnskab, som fulgte med indkaldelse til Generalforsamlingen. 

Der var ingen bemærkninger fra revision/Jonna F. Petersen og Leif 
Rasmussen, som har underskrevet regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

 

 

Ad. 4. Indkomne forslag: 

Forslag: Nedsættelse af kontingent  

konklusion: Der blev drøftet flere forskellige muligheder, da det afhang af 
de øvrige forslag, der skulle drøftes, som kostede penge. Men efter senere 
debat og afstemning blev det vedtaget at næste års kontingent 
bortfalder. 

Forslag: Forslag om høvling af vejene erstattes af en årlig afretning med 
en grader.  

konklusion: Efter forudgående diskussion om fordele og ulemper blev der 
stemt om forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne For: 7 
Imod: 9 stemmer. 

Forslag: Forslag om udlægning af topbelægning af asfaltknus på 
henholdsvis Kastanievej og Vinkelvej på strækningen fra Havnevej til 
krydset Kastanievej/Vinkelvej grundet antal af daglige køretøjer og 
dermed affødt støj og støv gener.  

konklusion: Efter drøftelse om dette og oplysning fra formand Peter 
Altenborg, der har undersøgt dette ved kommunen og vejdirektoratet, 
om at dette ikke er miljømæssigt forsvarligt, blev forslaget tilbagetrukket. 

Der sendes link/oplysning om dokumentation til forslagsstiller om dette.  

Forslag: Forslag om flytning af depot på vinkelvej i svinget pga. støv- og 
støj gener.  

konklusion: Efter drøftelse overvejes det efterfølgende at depotet får en 
alternativ placering eller at depotet afskærmes, så gener for dette 
minimeres samt opfordres til at der tages hensyn under afhentning. 

Øvrige forslag: Drøftelse af vedligehold af sti i forlængelse af Strandvejen 
v. Kastanievej til fliselægning ved Garnhuset. Peter Henriksen oplyste priser 
fra entreprenør på udkørsel og afretning med ca. 35m3 mini stabil grus 
dette og diverse løsningsmuligheder. Det blev blandt andet drøftet om 
der skulle gøres noget inden det blev besluttet fra Lokalrådet med 
opsætning af belysning. Der blev drøftet forslag om afretning af ekst. grus 
eller udfyldning af huller med stabil grus eller granit. 

konklusion: Drøftelsen er taget til efterretning og diskuteres videre i 
bestyrelsen. 

 

Ad. 5. Kasserer Ulla Rasmussen redegjorde for budget med udgiftsposter til 
bl.a.: Granit, snerydning, vejhøvl, bank, møder mm. samt redegjorde for 
forskellige scenarier vedr. kontingent nedsættelse. Som beskrevet tidligere 
blev kontingentet for det kommende år sløjfet. 
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Ad. 6. Niels Mikkelsen udtræder af bestyrelsen og Lars Kleis, Kastanievej 
14B træder ind i stedet og Lars Bo Brink fortsætter. 

 

 

Ad. 7. Der blev vedtaget genvalg af revisor Leif Rasmussen og Jonna F. 
Petersen 

 

 

Ad. 8. Eventuelt: 

• Peter Altenborg fratræder efter eget valg som formand, men 
fortsætter som medlem af bestyrelsen, hvorefter Bestyrelsen skal 
konstitueres med valg af ny formand. Tak til Peter for arbejdet i 
bestyrelsen som formand. 

• Lastbiler har svært ved at komme rundt på vejene. Det henstilles at 
folk klipper deres træer og hække, så vejene er fri, samt at folk 
bestiller varer i så små biler det kan lade sig gøre, hvis det er 
muligt. 

• Der køres for stærkt. Der henstilles til at fartgrænsen overholdes, så 
støv og huller ikke forværres. 

 

 

 

 

 

 

  

 


