
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. februar 2012 kl. 20.00 på Rødovregård.
 
Følgende var representeret:

Gjøg, nr. 5, Buelund, nr. 9, Wesch, nr. 13, Højgaard, nr. 27, Sonne, nr. 35, Terkildsen, nr. 37, 
Lundgren, nr. 41, Kühlmann nr. 45

1.   Valg af dirigent - Søren
2.   Valg at referent - Søren
3.   Bestyrelsens beretning

Formanden berettede at der havde været lidt aktivitet i 2011
● Flemming og Per har lappet huller i vejen, og Flemming har sørget for grus på bagvejen.

Formanden sagde tak for hjælpen, og nævnte at Padborgvej skal repareres igen i 2012, når
vinterener overstået. Birgitte nævnte at der også var nogle fortovsfliser som skulle skiftes pga. 
forstsprængning.

● Vejlauget har fået lavet en hjemmeside og en Facebookgruppe. Formanden opfordrede de 
fremmødte til at benytte sig af facebookgruppen til spørgsmål og hjælp fra andre på vejen.

● Lotte Bentzen og familie stod for et hyggeligt julearrangement (så er det OK at man ikke kommer 
til generalforsamlingen :-))

● Søren medelte at de(#9) var blevet udvalgt som forsøgskaniner til den nye affaldsordning. Dette 
betyder at de vil modtage 2 nye skraldespande, hvor der skal sorteres affald i 4 kategorier. 
Ordningen stater i marts og forventes rullet ud til hele kommunen i løbet af 2013.

● Snerydning: der blev sagt tak for en hurtig snerydningsinsats i år, det blev diskuteret om det 
kunne betale sig at købe en sneryder eller at tilmelde sig en service. Intet blev besluttet.

4.   Forelæggelse af regnskab - blev godkendt
5.   Indkomne forslag - ingen
6.   Vedtagelse at medlemskontingent og gebyr.- Medlemskontingent og gebyr fastholdes til 500/100 
kr.     
7.   Valg

A: Valg af Kasserer. Per Kühlmann (nr. 45) var på valg, og blev genvalgt.
B: Valg af Revisorer. Rasmus Sonne (nr. 35) og René Højgaard (nr. 27) var på valg, og blev 

genvalgt.
C: Bestyrelsessuppleanterne. Birgitte Wesch (nr. 13) og Axel Harms (nr. 25). var på valg, og blev 
genvalgt.

      D: Revisorsuppleant Mikkel Nilsson (nr. 43). var på valg, og blev genvalgt.
 
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
På valg i 2013: Søren Buelund, nr. 9 (formand) og Hanne Terkildsen, nr. 37 (bestyrelsesmedlem).
På valg i 2012: Per Kühlmann, nr. 45, (kasserer) Birgitte Wesch (Bestyrelsessuppleant) og Axel Harms 
(Bestyrelsessuppleant).

8.   Eventuelt
 
Bredbåndsudfald: Flere af de fremmødte oplever løbende udfald på internettet. Hvis I oplever dette og 
kontakter udbyderen så vil det være en hjælp hvis dette også bliver skrevet på facebook gruppen, på den 
måde kan man informere om at man ikke er alene om problemet.
Fremmøde på generalforsamling: Der blev snakket om hvordan man kunne få flere til at deltage 
i generalforsamlingen. Der blev snakket om at gøre det til et arrangement med spisning. Dette vil 
bestyrelsen overveje til næste år.
Social arrangement på vejen: Der blev snakket om at holde en slags sommerfest. Søren prøver at 
koordinere noget via Facebook
 


