
Referat af vejmøde 2011 – afdeling 2 
 
Dagsorden: 
 

1. Beretning for 2010 
2. Regnskab for 2010  
3. Valg af kasserer 
4. Valg af ny formand (Johnny ikke villig til genvalg) 
5. Valg af suppleant  
6. Valg af revisor  
7. Vejfesten 2011. 
8. Eventuelt 

 
1. 7 parceller var mødt. 

Grundejerforeningen har haft problemer med manglende afhentning af vores dagrenovation. 
Til trods for at vores egen snerydning var ok – så glimrede Marius Petersen ved sit fravær. 
Man kunne godt tømme børnehaven ligesom posten og storskrald godt kunne kigge forbi. 
Det tyder på at man ikke har set ind ad stikvejene før man valgte ikke at køre ud. Jeg 
kontaktede kommunen og fik at vide at vi boede i distrikt 23 og så skule jeg åbenbart tage 
det som en selvfølge at vi så ikke fik tømt skrald. Men jeg påpegede samtidig at det jo var 
kommunen der skulle rydde selve Stenalderen hvilket kun skete få gange i løbet af 
sneperioden. Vi har ikke penge til gode, for som damen så fint oplyste –”du får intet”. 
Farvel og tak. Men heldigvis var der mulighed for at få nødcontainere, hvilket dog først 
lykkedes kort før jul. Vores formand Søren fik arrangeret dette og har senere skrevet til 
kommunen at vi gerne ser at man af sig selv stiller sådanne nødcontainere op. 
 

2. Regnskabet godkendt – ikke revideret endnu og kontingent uændret 500 kr.  
 
3. Lisbeth genvalgt som kasserer. 

 
4. Johnny havde efter 11 gode år valgt at sige stop – Simon blev valgt som ny formand. 

Foreløbigt kun for et år, da der var flertal for at lade formandsposten gå på skift hvert år. 
Medmindre nogen selvfølgelig ønsker at køre løbet flere år. En mulighed ved manglende 
enighed vil være lodtrækning. 

 
5. Georg valgt som suppleant. 

 
6. Susanne genvalgt som revisor. 

 
7. Vejfesten blev fastsat til den lørdag den  6.august  2011 – sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Dette af hensyn til beslutning sidste år om at afholde vejfesten forår og 
sensommer på skift. Formanden og næstformanden afgør hvad der skal trakteres med. 
Nærmere herom senere.  

 
8. Under eventuelt var den nyudnævnte næstformand villig til at slibe vores fælles bænke så de 

kan være klar til maling i foråret. 
 

Mvh - Johnny i nr. 8 


