
Referat af vejmøde 2010 – afdeling 2 
 
Dagsorden: 
 

1. Beretning for 2009 
2. Regnskab for 2009 (Lisbeth villig til genvalg) 
3. Valg af formand (Johnny villig til genvalg) 
4. Valg af suppleant (Jørn villig til genvalg) 
5. Valg af revisor (Susanne villig til genvalg) 
6. Vejfesten 2010. 
7. Eventuelt 

 
1. Dejligt at se så mange fremmødte – 11 parceller var mødt. 
 

Grundejerforeningen er blevet overhalet indenom af YouSee hvad angår en ny kontrakt. Nu 
er alle digitale kanaler gratis blot man har dvb-c tuner – derfor er der endnu ikke modtaget 
henvendelse fra YouSee vedrørende underskrivning af ny kontrakt med YouSee.  
Vedrørende motorvejsudvidelsen har afdeling 2 forespurgt vejdirektoratet om placering af 
overskudsjord fra Vesterled og ud mod Roskilde for at skabe lidt mere afskærmning for de 
kommende 8 spor. Svaret fra VD lød på at overskudsjorden var afsat til anden side. 

 
2. Regnskabet godkendt og kontingent uændret 500 kr. Lisbeth genvalgt som kasserer. 

 
3. Johnny genvalgt som formand. 

 
4. Jørn genvalgt som suppleant. 

 
5. Susanne genvalgt som revisor. 

 
6. Vejfesten blev fastsat til den lørdag den  26. juni  2010 – sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Bemærk at datoen allerede er i juni. Maden vil blive som sidste år - oksefilet eller lignende 
samt lidt pølser. Vi betaler selv for dette ved tilmeldingen – nærmere herom senere.  

 
7. Her var nok grunden til det store fremmøde – nemlig diskussion af snerydning. Efter en 

længere diskussion omkring hvem der skulle gøre hvad og hvorfor samt om eventuelt at få 
kommunens ordning – blev vi enige om at vi resten af sæsonen må skovle så vidt muligt ud 
for os selv og så være fælles om fx skovstykket. Det gik jo fint sidste uge hvor vi var nogle 
der ryddede vejstykket ind mod fællesarealet. 

 
Dog har vi vedtaget at såfremt der næste sæson bliver tilsvarende sne så vil vi prøve at få en 
rydning en gang eller to og her kender Lars i nr. 12 muligvis en som vil rydde sneen for os. 
Foreningen vil så betale dette op til et vist niveau. Vi skal huske på at det kun er selve 
asfaltvejen der er fælles.  
 
Vedrørende DK 4 blev det nævnt at den kunne findes på 2 kanaler hvoraf den ene er tydelig 
S33. 

 
Mvh - Johnny i nr. 8 


