
Referat af vejmøde 2007

Grunden til referatet er sent ude er, at resultatet af en eventuel snerydningskontrakt
åbenbart har lange udsigter – vi må afvente udfaldet.

1. Beretning:

TDC blev etableret og nogen har sluppet billigt med alle kanaler. Der er dog nu sat
filtre op så man kun kan se de programmer man betaler for.

Vores vej er blevet repareret igen og denne gang er sidste gang uden betaling – det er
kommunen der har stået for det.

Vedrørende snerydning af vores fælles vej har kommen oplyst at man kun kan skubbe
sneen ned for enden af vejen mod nr. 24. Det har jeg oplyst ikke er acceptabelt,
hvorfor vi droppede kontrakten. Alle skulle være med og betale 500 kr. pr. husstand.
I stedet for prøver jeg at se om vi kan udvide afdeling 3´s kontrakt således at vi
kobler os på denne – se mere under eventuelt.

Motorvejen udvides gennem Fløng til 8 spor i alt og vi må da næsten forlange at få
støjdæmpende på alle 8 spor ellers bliver det et støjhelvede, da det kun er gennem
Fløng den bliver 8 sporet.

2. Regnskab mv.

Regnskabet godkendt – Lisbeth genvalgt som kasserer. Kontingent uændret 500 kr.
årligt.

3. Johnny genvalgt som formand.

4. Søren genvalgt som suppleant.

5. Susanne genvalgt som revisor.

6. Vejfesten bliver den 4. august 2007 og man tager selv sin mad med – nærmere
senere men vi satser på ca kl. 17.

7.  Eventuelt



Her blev snerydningen diskuteret eller mangel på samme rettere sagt. Det er
Industriservice i Stærkende der rydder og salter i afdeling 3 . Det ene år var man på
1.640 pr. år og seneste år var den noget dyrere – nemlig ca 7.000 kr. – her var der dog
også sne fra dec – april. Man er 44 om at dele så det er en noget billigere ordning en
kommunens. Vi forhandler pt med firmaet om en eventuel udvidelse med vores 13
parceller og jeg har oplyst at der også skal ryddes foran rækkehusene så vidt det kan
lade sig gøre. Det vil blive afgjort med simpel stemmeflerhed, da det ikke er hver
enkel husstand der skal betale men opkræves hos foreningen. Rent forsikringsmæssig
har renovationsselskabet også oplyst at man ikke går ind når der ikke er ryddet – vi
skal selvfølgelig også passe på at ingen falder. da vi er fælles om at dele udgiften – så
det er nok en meget god ide at prøve på at få vejen ryddet – så må vi selvfølgelig selv
finpudse – ganske logisk. Men vi afventer stadig Hardys tilbagemelding – i sidste uge
havde han ikke fået fat på ham endnu.

Søndag den 29. april 2007 – kl 10.00 er der fælles havedag på vores fællesareal
ved de store træer – der skal beskæres hjørner og tyndes ud. Søren stiller maskiner til
rådighed og ved simpel stemmeflerhed blev det besluttet at han som modydelse er
kontingentfri i 2007.

Mød op og vær med til at præge udseendet af vores fællesareal - foreningen vil sørge
for drikkevarer.
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