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Snaptun Vejforening 27. marts 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Snaptun Vejforening

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 på True North Efterskole, Snaptun

21 fremmødte.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

Per Rosendal.
2. Bestyrelsens beretning

Afholdt fire bestyrelsesmøder. Et møde blev belægning af Strandvejen diskuteret og det
blev  besluttet at generalforsamlingen skulle beslutte belægningstype. Betonklodser til at
holde  granitskærver ser ud til at virke, så der ikke kommer granitskærver ind i hækken. Et
møde med  Snaptun Lokalråd om belysning er afholdt. Perlegrus på Strandvejen fungerer
ikke, da stenene ikke  kommer til at lægge fast. Igen opfordres til at beskære hække og
træer, så de ikke rager ud på  vejarealet. Træer skal beskæres, så der er 4,20 m frihøjde.
Beretning godkendt.

3. Regnskab til godkendelse
Godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1. Fast belægning ca. 3 meter ind ved Vinkelvej /Havnevej

Prisoverslag kr. 18 – 20.000. Godkendt og bestyrelsen arbejder videre med enten
brolægning   eller asfalt.

Forslag 2. Strandvejen: vejbredde iht. matrikelkort 3,77m. Bestyrelsen foreslår 2,5-3,0
meter fra  Havnevej til Kastanievej

Forskellige bemærkninger:
Der er et ønske om en vejbredde på 3,77 m evt. med en belægning på 2,5 –
3m.   Andre vil nøjes med 2,5 m.
Der er plantet en hæk midt i vejen og der gror hybenroser og træer.

Afstemning om at vejen forbliver 3,77m og skellene fastlægges i forhold til
gældende   lovgivning. Herefter lægges en belægning midt i vejen i en bredde på
2,5m.
10 for og 4 imod.

Forslag 3. Belægning på Snaptun Strandvej: Bestyrelsen foreslår at perlegrus trækkes ud i ny
bredde,   efterfølgende vedligehold med skærver som øvrige veje.

Afstemning om forslaget, dog med stabilgrusbelægning.
14 for og ingen imod.

Forslag 4. Strandvejen, tromlet stenmel, som ny belægning.
Ingen stemmer for.



Snaptun Vejforening, Vinkelvej 8, 7130 Juelsminde
M: 25434776 E: vejforening@snaptun.dk

2

Snaptun Vejforening 27. marts 2019

5. Budget fremlæggelse
Godkendt med kr. 500 i kontingent, som bedes betalt til bank. Se nedenfor hvordan
betaling kan  foregå.

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Ulla Rasmussen, som modtager genvalg, Peter Altenborg,
der ikke  ønsker genvalg og Peter Henriksen som modtager genvalg
Genvalg til Ulla Rasmussen og Peter Henriksen. Nyvalgt Kenn Jacobsen.

7. Valg af revisor, på valg er: Leif Rasmussen og Jonna F. Petersen, begge modtager
genvalg.  Genvalg til Leif Rasmussen og Jonna F. Petersen

8. Eventuelt
Intet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Vedr. Kontingent for 2019 til Snaptun Vejforening

Kontingent for 2019 blev på foreningens generalforsamling den 26. marts 2019

fastsat til   kr. 500,00

Beløbet bedes indbetalt senest den 24. april 2019 ved overførsel til foreningens konto i
Sydbank. Konto nr. 7160 - 180278
eller kontant til undertegnede kasserer på adressen Vinkelvej 7.

Med venlig hilsen
Ulla Rasmussen
Tlf. 75684022 – 22321631
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