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Generalforsamling Snaptun Vejforening
22. marts 2022 / KL. 19:00 / True North Efterskole, Snaptun - Referat

Deltagere
Deltagere: 18 personer fremmødt inklusiv fra bestyrelsen: Peter Henriksen, Ulla Rasmussen, Lars
Kleis, Lars Bo Brink Ladefoged

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, Ulla Rasmussen, Lars Kleis samt
Peter Henriksen, som ikke ønsker genvalg

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

8. Eventuelt.

Bemærkninger
Da der i 2020 ikke var muligt at genbesætte alle pladserne i bestyrelsen, og der yderligere
er folk der udtræder af bestyrelsen opfordres medlemmer til at møde op og stille op til
valg. Lykkes det ikke at få besat alle pladser vil de manglende pladser blive besat iht § 7 i
vedtægterne. Det vil sige der trækkes lod blandt medlemmerne.

Handlingspunkter på dagsorden
1. Per Rosendal valgt som dirigent, der konstaterede at generalforsamlingen er lovlig varslet

og indkaldt samt dagsorden godkendt

2. Bestyrelsens beretning v. formand Peter Henriksen:
○ Grundet Corona er generalforsamling skubbet til først at blive i dag og derfor flere

ændringer i tidsforløb grundet dette

○ Der er afholdt 3 møder i bestyrelsen gennem året
○ Formand Peter Henriksen har rettet henvendelse til entreprenør for tilbud flere

gange vedr. vedligehold af bakken på Højballevej, men uden held.
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Det tolkes som at der ikke er en endelig løsning på dette og derfor ikke noget
brugbart tilbud endnu. Ny bestyrelse kan evt. arbejde videre på dette

○ Tidligere benyttet vejhøvl er stoppet og derfor skal ny kontakt findes. Peter har
kontakt til ny vejhøvl fra Brund

○ Der har været fint fremmøde ved vej dage hvor der har været meget vand og
mange huller på vejene. Det er dog tilladt enhver fra vejforeningen at indkalde til
vej dag, når man synes det ‘trænger’

○ Der henstilles til at sætte farten ned på vejene, hvor der ind imellem køres for
stærkt efter forholdene

○ Projekt Strandvejen har stået stille siden sidste generalforsamling grundet Corona,
men ikke glemt. Ny bestyrelse kan arbejde videre med dette - se referat fra
26.03.19

○ Bestyrelsens beretning v. Formand Peter Henriksen blev godkendt

3. Regnskab fremlagt af Ulla Rasmussen hvor udgifter, indtægter og balance blev fremlagt,
hvor balancen dd. er 56.601,-kr. + overskud fra sidste regnskab. Regnskabet blev godkendt 4.
Ingen indkomne forslag

5. Budget fremlæggelse v. Ulla Rasmussen. Punkt der skal fremhævedes var opretning af
Strandvejen, hvor der er afsat 30 t.kr., hvor der så er indestående på 34.501,- kr.

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Lars Bo Brink Ladefoged, Ulla Rasmussen, Lars Kleis samt
Peter Henriksen, som ikke ønsker genvalg. 5 personer skal være i bestyrelsen, hvoraf Kenn
Jacobsen er i bestyrelsen og på valg til næste generalforsamling. Henrik Thomsen vil gerne
træde ind valgt for 2 år og valgt. Derudover blev Per Rosendal valgt for 2 år, Tue Andersen
valgt for 1 år og Preben Møller valgt for 2 år til bestyrelsen som dermed tæller 5
medlemmer som beskrevet i vedtægterne

7. Valg af revisor, på valg er: Leif Rasmussen modtager genvalg og Jonna F. Petersen ønsker
ikke genvalg. Leif Rasmussen blev genvalgt og Ulla Rasmussen valgt og som derfor træder
ind i stedet for Jonna F. Petersen

8. Eventuelt:
○ Fastlæggelse af kontingent, hvor bestyrelsen foreslog 250,- kr. Der blev dog fremlagt

synspunkt for at få kontingentet sat op til 500,- kr., så der kan være plads til mindre
uventede udgifter. Det blev afgjort ved afstemning 10 stemmer for kontingent på
500,- kr. 2 stemmer for 250,- kr. Det ny kontingent bliver derfor 500,- kr.

○ Udgifter til køb af ekstra skærver og dækning af huller grundet stor trafik på
Højballevej blev diskuteret, hvor den ny bestyrelse vil tage fat i en dialog omkring
dette.

Underskrift / dato Dirigent & ordstyrer: Per Rosendal, Kastanievej 11, 7130 Snaptun
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