Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 31. januar 2013 kl. 19.30 på Rødovregård.
1.

Valg af dirigent  Birte Lundgreen

2.

Valg at referent  Søren Buelund

3. Bestyrelsens beretning
Formanden berettede at der havde været lidt aktivitet i 2012
●
●
●

Der var blevet lappet nogle huller på Padborgvej
Søren (#9) havde deltaget i pilotordningen vedr. den nye skraldeordning, og var godt tilfredse
Kommunen meddelte i december at der fra maj 2013 ikke længere ville blive afhentet affald for nogle
af husene på Padborgvej. Per og Søren havde et møde med Lene Sehested fra Teknisk Forvaltning
d. 21/1 hvor vores muligheder blev gennemgået. Efterfølgende modtog bestyrelsen meddelelse om
at renovationsselskabet ikke måtte køre med deres skraldebiler på bagvejen. (de må gerne kører
med beholderne, hvis der er fast underlag)
Den nye ordning indebærer at alle skal have 3 nye skraldespande (ret store) med to rum i hver.
Disse vil blive afhentet forskudt, men højest sandsynligt vil noget blive hentet hver uge.

4. Forelæggelse af regnskab  blev godkendt
5. Indkomne forslag  Diskussion af hvad vi gør ift. den nye skraldeordning.
Forskellige løsningsforeslag og muligheder blev diskuteret løsningerne var:
Asfaltering: dette blev hurtigt forkastet, pga. pris fordi der også vil skulle etableres dræn.
Fast underlag i det ene kørespor: Kommunen har meddelt at det er nok at der er fast underlag (fliser
o.l. i en bredde så stor at spandene kan køre herpå). Der var tvivl om holdbarheden af denne løsning
pga. regn vil skylle fliserne væk ved kraftigt regnskyl. Dette må vi høre om i tilbudsgivningen
Gøre ingen ting: Per mente at det ville være bedst hvis vi ikke foretog os noget, dermed har
Kommunen bolden ift. hvad de så vil gøre.
Inddrage nogle parkeringspladser på Padborgvej: tanken var at lave nogle “affaldsstatioener”, så
skraldespandene ikke skal stå i haven.
Den manuelle løsning: dem som gerne vil have deres skraldespande på bagsiden må køre dem frem
til forsiden når affaldet skal afhentes.
Det blev besluttet, at Søren tager fat i E/F Damtoften II som ejer bagvejen (vi har
vedligeholdelsespligten) for at forhøre om vi må anlægge fast underlag på det ene spor. Derudover vil
bestyrelsen indhente tilbud ift. hvad det vil koste at anlægge fast underlag på ét spor.
Ift. kommunen så gør vi ingenting indtil videre.
Omkring den 1. april indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vil tage endelig
beslutning om hvad der skal gøres.
Per ønskede specifikt at det blev ført til referat, at det var for dårligt, at de beboere som mest højlydt
havde ønsket at Vejlaget skulle gøre noget ved denne problemstilling ikke var til stede. Bestyrelsen

havde reageret ved at kontakte kommunen og fremskudt generalforsamlingen.
6. Vedtagelse at medlemskontingent og gebyr. Medlemskontingent og gebyr fastholdes til 500/100 kr.
7. Valg
A: Valg af formand. Søren Buelund (nr. 9) blev genvalgt
B: Valg af Revisorer. Rasmus Sonne (nr. 35) og René Højgaard (nr. 27) blev genvalgt
C: Hanne Terkildsen, nr. 37 (bestyrelsesmedlem). Ønskede ikke at fortsætte. Birte Lundgreen (nr.
41) stillede op og blev valgt.
D: Revisorsuppleant Mikkel Nilsson (nr. 43). blev genvalgt
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Søren Buelund, nr. 9 (formand) og Birte Lundgreen, nr. 41, (bestyrelsesmedlem).Per Kühlmann, nr.
45, (kasserer) Birgitte Wesch (Bestyrelsessuppleant) og Axel Harms (Bestyrelsessuppleant).
8. Eventuelt
Det blev diskuteret at tyndet ud i trærerne på Paborgvej mod boligblokkene (særligt ‘overhænget’
over vejen. Lotte og Bo (nr. 31) tager kontakt til boligforeningen for at høre dem ad. (FSB,
rådhuspladsen 59)

