Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.30 på Rødovregård.

Følgende var repræsenteret:
nr: 9, 11,13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47

Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent – Jørgen, nr. 23
2. Valg at referent – Søren, nr. 9
3. Bestyrelsens beretning
Søren (nr. 9) berettede, at der ikke havde været stor aktivitet i 2013
• Per (nr. 45) havde talt med kommunen vedr. afhentning af skrald for tidligt om morgenen. Det er nu
blevet bedre (tidligst kl. 6)
• Det har været undersøgt om vi havde rotter, og det havde vi ikke.
• Øverste del af Padborgvej er blevet repareret; dog hverken bestilt eller betalt af Vejlauget.
• Jørgen (nr. 23) berettede om at de havde dyr på loftet, men kunne ikke finde ud af hvad det var.
• Beretningen blev godkendt
4. Forelæggelse af regnskab - blev godkendt
5. Indkomne forslag • Jørgen (nr. 23) havde lavet et notat vedr. hundelort både på Padborgvej og på bagvejen. Efter lidt
diskussion blev det besluttet, at der skulle købes nogle stativer til poser og skilte som skulle
sættes op. Per (nr. 45) står for dette, og kontakter de huse hvor, han vil sætte udstyret op inden
det bliver gjort. Det blev valgt ikke at kontakte kommunen, fordi man mente der var for stor chance
for et nej.
• På den grønne trekant nedrest på Padborgvej blev det besluttet at plante nogle blomster/buske, så
området ikke er helt så tilgængeligt for hunde. Dette står Søren (nr. 9) for.
• Flere havde ønsket at vi reparerer Padborgvej. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af
Lotte (nr. 31) og ???), som indhenter tilbud og ser på hvad der kan/skal gøres. Bo (nr. 31)
opfordrede til at hver især rensede sit stykke af vejen (op mod kantstenen).
•
Flere havde også nævnt reparation af bagvejen. Der var lidt diskussion vedr. dette. Konklusionen var
at reparationerne kun holder i kort tid, og at jo flere huller jo færre vil bruge vejen. Det blev besluttet at kigge
på vejens stand til efteråret og så vurdere på det tidspunkt.
6. Vedtagelse at medlemskontingent og gebyr.- Medlemskontingent og gebyr fastholdes til 500/100 kr.
7. Valg
Alle blev genvalgt
8. Eventuelt
• Det blev diskuteret om vi kunne pålægges tilslutningen til fjernvarmen. Dette mente Per (nr. 45) ikke,
men det skal undersøges om der er planer for opgravning af Padborgvej, inden vi reparerer
belægningen.
• Axel (nr. 25) foreslog lidt guerilla beskæring af træerne mod blokkene (særligt overhænget) Det blev
diskutere om vi skulle kontakte blokkene. Vi blev enige om ikke at gøre det, da risikoen for at for
meget blev beskåret blev vurderet som værende for stor. Axel og et par stykker mere koordinerer
et tidspunkt hvor de beskærer. De melder det ud på Facebook, og måske vil de gerne bruge
nogles sække/beholdere til grønt affald, så de ikke behøver at køre grene og blade væk.

