
VEJLAGET PADBORG

Referat af generalforsamlingen d. 18. marts 2010 på Rødovregård.
Følgende huse var repræsenteret:
Nr. 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 37, 45 og 47.
Vi indledte generalforsamlingen med at mindes Jens Refsager, som døde i foråret 2009. Der
blev endvidere budt velkommen til de nye ejere af henholdsvis nr. 23, Marie Bahl og Jørgen
Schrøder, og nr. 33, Nina og Patrick Rossi.
ad dagsordenens punkt

1. Valg af dirigent.
Stig Bykilde, nr. 13, blev valgt
2. Valg af referent.

Per Kühlmann, nr. 45, blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning.
Per Kühlmann meddelte at også 2009 i lighed med årene forud havde været uden
nævneværdige aktiviteter. Dog havde han henvendt sig til kommunen angående bedene
for enden af vejen ud mod Vedstedvej, dels vedrørende beplantningen dels med et
ønske om placering af nogle større sten langs kantstenen, så kørsel ind over bedene
blev forhindret. Kommunen havde oplyst, at der ikke kunne plantes roser igen i det
østlige bed, men den tilbød her i løbet af foråret at plante 3 paradisæbletræer og opsætte
et fodhegn, såfremt Vejlaget skulle være interesseret heri. Kommunen havde ikke
svaret direkte på forespørgslen om placering af nogle større sten.
Fra Stig Bykilde havde bestyrelsen modtaget en tilkendegivelse om, at man snarest
burde foretage en opretning af kantstenene. Det var imidlertid bestyrelsens opfattelse,
at DONG’s arbejde med at jordlægge elkablet burde gå forud for en evt. fortovs- og
kantstensreparation.
Under den efterfølgende debat om beretningen blev der markeret bred tilslutning til at
tage mod kommunens tilbud om beplantning af bedet mod Vedstedvej. Det blev
fremhævet, at Vejlaget kunne risikere en erstatningssag ved en evt. påkørsel af sten, vi
selv havde placeret dér uden kommunens godkendelse.
Stig Bykilde redegjorde nøjere for sit forslag om opretning af kantstenene, inden
DONG’s aktivitet i fortovet. Han mente, at kantstenene burde rettes op forinden, for
ellers ville DONG blot lægge fliserne skævt igen. Debatten om dette synspunkt
mundede ud i, at generalforsamlingen tog mod et tilbud fra Stig om uforpligtende at
indhente et tilbud på en sådan opretning af kantstenene. En evt. stillingtagen til
arbejdets udførelse skal afgøres på en ekstraordinær generalforsamling.
Under debatten om dette forhold blev det i øvrigt påpeget, at DONG i sin
orienteringsskrivelse af 22. december 2009 til alle ejerne af rækkehusene har opfordret
til, at hækken mod vejen bliver klippet så tæt til stammen som muligt.
Generalforsamlingen udtaler det ønskelige i, at dette sker, fordi det vil lette passagen
på fortovet ganske betydeligt.
Beretningen blev herefter vedtaget.
4. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Birger Lund, nr. 1 § 3 havde trukket sit annoncerede forslag tilbage. Der var ingen

andre
indkomne forslag.



6. Vedtagelse af medlemskontingent og gebyr.
Stig Bykilde foreslog et kontingent på 1000 kr. og ønskede en afstemning herom.
Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet for 2010 uforandret på kr. 500 blev
vedtaget. Diverse gebyrer blev fastsat til samme takster som i 2009.
7. Valg til bestyrelsen.
Søren Buelund, nr. 9, blev valgt til formand.
Per Kühlmann, nr. 45, blev genvalgt som kasserer.
René Højgaard, nr. 27 og Rasmus Sonne, nr. 35, blev genvalgt som revisorer.
Birgitte Wesch, nr. 13, og Axel Harms, nr. 25, blev genvalgt, som
bestyrelsessuppleanter.
Mikkel Nilsson, nr. 43, blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Agnete Lou, nr. 19, fandt, at parkeringsforholdene på Padborgvej er overordentlig
problematiske. Alle tilstedeværende var stort set enige med hende i det synspunkt, men
ingen havde realistiske forslag til en effektiv løsning af det. Jane Ekman, nr. 29, og
flere andre påpegede problemet med gennemkørende trafik (i for høj fart) på
Padborgvej. Forsamlingen tog imod hendes tilbud om at skrive til kommunen
vedrørende ensretning af Padborgvej og etablering af farthæmmende bump.
Susanne Bek, nr. 17, opfordrede til, at man fjernede vedbend i hækkene.
Søren Buelund, nr. 9, fortalte, at man kan afhente lindetræer til hækken hos ham.
Referat ved Per Kühlmann

Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2011: Søren Buelund (formand) og Hanne Terkildsen (bestyrelsesmedlem).
På valg i 2012: Per Kühlmann, kasserer.


