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7. oktober 2020

Snaptun Vejforening Generalforsamling | REFERAT

Mødedato |Tidspunkt | 06/10-2020 | 19:00 Mødested | True North Efterskole, Snaptun Deltagere| Indkaldte til
generalforsamlingen – fremmødte: 11 personer Referent | Lars Bo Brink

Dagsorden 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – Formand Peter Henriksen (PH)

3. Regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag

5. Budget fremlæggelse
6. Valg af bestyrelse, på valg er: Lars Kleis, som modtager genvalg
og Lars Bo Brink Ladefoged, der ikke ønsker genvalg

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

8. Eventuelt

Referat Ad. 1. Per Rosendal, der konstaterede at GF er indkaldt på lovlig hvis, dog  med forsinkelse i
fh.t. Corona situationen

Ad. 2. (PH) aflagde beretning for bestyrelsen bestående af: Formand
Peter Henriksen (PH), Ulla Rasmussen, Kasserer (UR) Lars Kleis (LK), Kenn

Rasmussen (KR) & Lars Bo Brink Ladefoged (LB).

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor der har
været følgende emner:

- Strandvejen. (PH) har adspurgt Hedensted kommune om tilladelse
til vedligehold af Strandvejen, men blev henvist videre til
kystdirektoratet. Her blev det godkendt vedligehold af Strandvejen
med oprindelig belægning m. opmærksomhed på servitutter. (PH)
har undersøgt servitutter på vejen, men mange gamle servitutter
er nedskrevet og derfor opfordres lodsejerne at henvende sig hvis
de er bekendt med gældende servitutter, der kan have indflydelse
på vedligehold. Strandvejen skal rettes til i bredden 2-2,5 m. (5/6
alen) med mini stabil grus. Dette iværksættes i starten af 2021

- Indkørsel t. vinkelvej med ny stenbelægning fungerer fint og
hullerne er væk i start af vejen
- Vejdage afholdt løbende. Den sidste samling var lørdag d.26.sept.

med højt deltagertal. Her kunne det konstateres at vejene er i fin
stand. Gummiged har været anvendt til fordeling af grus og
afretning. Særlig opmærksomhed var der omkring Hulvejen på
Højballevej, hvor der har været huller pga. vand og trafik.

Spørgsmål omkring alenbredde 5/6 alen og oplysning hentet
servitutter på tinglysning.dk blev besvaret af (PH)

Ad. 3. Kasserer Ulla Rasmussen gennemgik regnskab iflg. Vedlagte bilag
’Snaptun Vejforening’, ’Udkast t. budget- indtægter / Udgifter’.

Regnskabet blev godkendt

Ad. 4. Forslag vedr. ’fast belægning på Højballevej’ indsendt af beboer
på Højballevej. Forskellige løsninger blev vendt vedr. aqua dræn, fast
flise- eller netbelægning og højere frekvens for vedligehold m. gummiged
på vejen for at der ikke opstår huller i vejen. Indtil næste GF skal
frekvensen øges m. afretning m. gummiged på vejen. På næste GF skal
der diskuteres en evt. permanent løsning med forsøg på hjælp fra
kommunens tekniske forvaltning og evt. privat entreprenør. Spørgsmål og

kommentarer fra deltagere i forsamlingen blev vendt.
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Ad. 5. Kasserer Ulla Rasmussen gennemgik budget for 2021 ifølge
vedlagte bilag ’Snaptun Vejforening’, ’Udkast t. budget- indtægter /

Udgifter’. Kontingent blev besluttet fastsat til at være 250,- kr. Budget blev
vedtaget

Ad. 6. Lars Kleis (LK) blev genvalgt t. bestyrelsen. Ingen ville indtræde i
stedet for (LB), men det blev besluttet at bestyrelsen fortsætter med 1

mindre i bestyrelsen indtil næste GF

Ad. 7. Leif Rasmussen & Jonna F. Petersen blev genvalgt til revisor

Ad. 8. Tak for denne gang til (LB)

Kontingent på 250,- kr. bedes indbetalt senest d.01/11-2020 til konto i
Sydbank kontonr.: 7160 – 180278 eller kontant t. Kasserer Ulla Rasmussen

på adressen Vinkelvej 7, tlf.: 75684022 / 22321631

Underskrevet dirigent Per Rosendal / Dato:

__________________________________________
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