
Referat: Vejafdeling 2 - Vejmøde den 3. marts 2022 

 

8 parceller var repræsenteret til møde. 

1) Det blev enstemmigt besluttet at der ikke var behov for en dirigent. 

2) Formand (Heiner) kunne berette at vores tidligere formand Lisbeth havde solgt sit hus i 2021. Suppleant 

Katja takkede nej til den nye formands post så bestyrelsen valgte at spørge Heiner om han ville være 

formand. Heiner var vores revisor. Heiner sagde ja tak så den nye konstellation blev: 

Formand: Heiner Blak 

Kasserer: Susanne Walløe 

Revisor: Katja Hitlev 

 

På grund af Corona blev vejmødet og fælles arbejdsdag aflyst i 2021. 

På forespørgsel fra Heiner har vi fået udskiftet den stribe asfalt som var blevet lagt da børnehaven             

fik nedgravet fibernet. Asfalten var rimeligt ny men der var allerede store revner. Hvis ikke vi reagerer 

nu er der risiko for vi selv ville komme til at skulle udføre og betale for reparation. 

3) Kasserer (Susanne) fortalte at vi ikke har haft nogle udgifter i 2021. Vi har fået ændret vores konto til en 

foreningskonto og fået et CVR nummer. Dette er et krav pga. de nye GDPR regler. Det er nu Susanne og 

Heiner der har adgang til kontoen da alle betalinger over 1000 kr. kræver 2 godkendelser. Vi har valgt at 

beholde Nordea som bank da de var de billigste + at mange banker ikke ønsker os som kunde da vi kun 

har 1 konto.  

Vi betaler pt. Ikke negativ rente da vi har under 100.000 i indestående. 

Kontingent for 2022 forbliver uændret. 500 kr indbetales til foreningens konto 2283 0283799050 

senest den 1. april 2022 

4) Der var ikke nogen indkomne forslag. 

5) Susanne (nr 12) blev enstemmigt genvalgt til Kasserer for de næste 2 år. 

6) Katja (nr 16) blev enstemmigt genvalgt til Revisor 

7) Johnny (nr 8) blev enstemmigt valgt til suppleant 

8) Fælles arbejdsdag vil i år blive afholdt den 8. maj. Vi skal møde kl. 10 og arbejdet vil blive afsluttet med 

fælles frokost. Susanne sender indbydelse ud i april. Bestyrelsen har et ønske om at vi får fjernet de 

mange små og store stubbe. Dette for at vi ikke får ødelagt græsslånings maskiner når vi klipper det høje 

græs. Der var tilslutning til at vi indhenter 3 tilbud på at få det gjort.  

Lige nu skal vi have hjælp til at flytte de mange grene der er blæst ned. De skal bare samles sammen på 

fliserne – så bliver de bortskaffet derfra. 

9) Evt: 

Det forventes at der skal graves ned til fjernvarme på vores vej i 2024. Derfor begynder vi ikke at kigge 

på udskiftning af vej asfalt lige nu. 

Vi har fået en forespørgsel om tilladelse på at grave fibernet ned. Samtidig har vi også fået at vide at 

planerne for fibernet kun er i opstartsfasen. Vi afventer nærmere detaljer. 

Det blev spurgt om nogen vidste om vores jord kan være forurenet med PFOS pga. brandøvelserne som 

beredskabet har lavet. Bestyrelsen har ikke hørt om andet end det der har været beskrevet i medierne. 

Johnny har siden 2016 opbevaret foreningens store pavillon. Den er i dårlig stand pga de mange år den 

har været brugt så det blev aftalt at Johnny får den bortskaffet.  

André i nr 26 oplyste at han skal skifte Carport/garage – der kommer muligvis til at være lidt støj i 

dagtid. 

Husk græsslåning af fællesareal – Heiner har omdelt i postkasser hvilke parceller der har hvilke uger. 
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