Referat fra Generalforsamling i Vejlauget Padborgvej onsdag d. 9. marts 2016 i Hestestalden,
Rødovregaard.
Til stede: Tanja og Daniel (nr. 1), Berit (nr. 13), Marthe (nr. 15), Nete (nr. 19), Marie (nr. 23), Lotte og Bo
(nr. 31), Rasmus (nr. 35), Anders (nr. 37), Poul (nr. 39), Birte (nr. 41), Mikkel (nr. 43, Per (nr. 45), Søren
(nr. 47)
Afbud fra: Jørgen (nr.5), Søren (nr. 9), Anette (nr. 21), René (nr. 27) Stig (nr. 11)
Ad. 1.: Per (nr. 45) blev valgt som dirigent
Ad. 2.: Birte (nr. 41) blev referent
Ad. 3. Mødet startede med punkt 3: formandens beretning.
Kommentarer til pkt. 3:
Kommunen har tilsynspligten og vil forsøge at finde en anledning til at bringe FSB og Padborgvej
sammen ved et møde.
Vejvedligehold:
•
•

vi er nødt til at involvere FSB i dette, hvilket understreger nødvendigheden af en god dialog.
Poul (nr. 39): vi burde asfaltere helt ind mod hækken. FSB har pligt til at lægge grus, som en
slags fortov

Damhustorvet – omlægning af torvet i forbindelse med ombygning af Damhus Tivoli.
Padborgvej foreslås ensrettet fra Vedstedvej mod Damhus Boulevard (foreslået i brev til kommunen)
Ad. 4. Regnskab: Vejlaugets forsikring skulle bl.a. dække ved evt. fald på fortov som følge af mangelfuld
snerydning .
Ad. 5. Indkomne forslag:
•

Hømhøm stativ. Det blev besluttet at indkøbe to Hømhøm stativer à 1.325 kr., ex. Opsætning, til
placering i hver ende af Padborgvej. Lotte og Bo (nr. 31) tømmer tirsdag aften, før renovation
onsdag morgen. Bo ville som forslagsstiller undersøge om de kunne opstilles på kommunens
områder ved Vedstedvej og ved FSB ”indgang” ved siden af grønt område. Opsætning ville Bo
dog ikke stå for.

Ad. 6. Fastsættelse af kontingent og gebyr: efter nogen diskussion om kontingentet skulle fortsætte på
1.000 kr. eller nedsættes til 500 kr., blev det besluttet at fastholde de 1.000 kr. årligt, bl.a. pga. de på et
tidspunkt uundgåelige vejreparationer.
Ad. 7. Valg:

A. Valg af Kasserer: Per har valgt ikke at genopstille som kasserer. Vi takker ham mange gange for
det store arbejde, han har udført gennem sine mange år i vejlaugets bestyrelse. René Højgaard
(nr. 27) blev valgt som ny kasserer og bestyrelsesmedlem.
B. Valg af revisor: Mikkel (nr. 43) ny revisor efter René, og Søren (nr. 47) ny revisorsuppleant efter
Mikkel
C. Valg af 1 bestyrelsessuppleant Tanja (nr.1)
Ad. 8. Evt.
•

•
•

•

Kabel TV: YouSee og TDC er nu eet selskab, hvilket måske muliggør en mere samlet løsning for
de fleste på vejen. I øjeblikket er der en fælles udfordring for YouSee kunder i forhold til at en
fælles måltavle befinder sig i kælderen til hus nr. 1. Vi skal finde en løsning, således at nr.
kompenseres for strømudgiften. Tanja og Daniel (nr. 1) vil undersøge og muligvis sikre en
adkomsterklæring på Tingbogen. Bo rundsender et udkast til vedtægter til en kabelTV forening
og indkalder derefter til møde.
Sommerfest: Marthe og Marie udsender invitation til en vejfest lig 2015. Man deltager i det
omfang man kan og der vil formodentlig være kagekonkurrence.
Hjemmeside: Bo har fået adgang til vores data på hjemmesiden og vil gå i gang med at få en ny
hjemmeside op, sandsynligvis i samarbejde med René og Steen. Det skal være muligt at tilgå alle
vores dokumenter på hjemmesiden. Det blev diskuteret og der var stemning for at nedsætte en
lille lokalhistorisk gruppe for at samle alle data på husenes tilbliven og udvikling
Indbrud: Søren (nr. 47) havde indbrud midt i december, mens de var hjemme. Alle bedes holde
øje og orientere, hvis man oplever noget mistænkeligt. Husk at orienter din nabo, hvis du er ud
at rejse i en periode.

Referenten takker for god ro og orden og viderebringer Vejlaugets tak til Bo for et stort arbejde gennem
det seneste år.
Birte Lundgreen

