
 

 

 
 

Referat  

Møde Vejlaget Padborgvej Generalforsamling 

Afholdt 14 sep 2020 I Kostalden Rødovregård, kl 19:00 

Deltagere (Husnumre) 1, 7, 11, 15, 17, 19, 31, 39, 41, 47 

Deltagelse via fuldmagt: 13, 21, 29, 37, 43, 45 

Referent Tanja (TV) 

Punkt Emne 

1 

Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen indstiller Tanja (TV) fra nr. 1 
Dette blev accepteret af generalforsamlingen. 
 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, selv om afholdelsen var udskudt 
grundet COVID19.    

2 

Valg af referent 
 
Bestyrelsen indstiller Tanja (TV) fra nr. 1 
Dette blev accepteret af generalforsamlingen.  

3 

Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
Bestyrelsesformand, Bo Marott Hansen, Padborgvej 31, gennemgik bestyrelsens beretning, som 
var omdelt til Vejlagets medlemmer på e-mail forinden generalforsamlingen.  
 
Derudover blev der opdateret om overdragelse af skødet for Padborgvej. En betingelse for dette 
kan effektueres er, at der skal foretages en opmåling af Padborgvej af en landmåler, således at 
det er helt klart hvad skødet dækker over. 
 
El-stander forslaget er allerede forældet, da området er under udvikling. Vi afventer hvilke 
politiske tiltag der fremsættes, og om det bliver tilskudsberettigelset at opføre sådanne standere. 
Bestyrelsen fik tilladelse via afstemning, og opnået flertal, til at gå videre med at undersøge 
muligheder og priser for etablering af ladestandere. 
 
Der blev også talt om skift af varmekilder, grundet øget politisk fokus på klima og miljøvenlige 
varmekilder. Dette vil være meget bekosteligt at udskifte vores gasfyr med eksempelvis 
fjernvarme eller varmepumper. Der er dog ikke truffet konkrete beslutninger endnu, men dette 
forventes at komme i fremtiden. 
 
Bestyrelsen har fremsendt et brev til FSB ang. oplevet chikane fra en beboer, som har udvist 
truende adfærd overfor flere på vejen. 
Der var et spørgsmål fra salen ang. rationalet for skødeoverdragelsen, og dette skyldes at det ikke 
er os som ejer vejen, men har afholdt alle udgifter i en lang årrække og er forsikrede. Disse 
udgifter skulle i så fald være afholdt af ejeren, så det vil blive meget dyrt ikke at overdrage dette. 
Derudover blev der i året der gik ikke afholdt sommerfest pga. COVID19, men der blev afholdt en 
arbejdsweekend. 
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.  
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4 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 
Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 
NB: Det godkendte regnskab ligger på www.vejlagetpadborgvej.org 
 
Vedligeholdelsesværdien af vejen er påført regnskabsarket. 
 
Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
Dog var det et ønske, at bestyrelsen mindede vejlagets medlemmer om ved indkaldese til 
generalforsamlingen, at regnskabet ligger på hjemmesiden i stedet for at blive distribueret fysisk 
eller på mail, som eller har været sædvane i mange år. 
 
Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.  

5 
Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget 

6 

Vedtagelse af medlemskontingenter og gebyrer 
 
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for vejlaget skulle være uændret – dvs. 1000 kr/årligt. 
 
Dette blev accepteret af et flertal af de stemmeberettigede.   

7 

Valg af bestyrelse: formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 
revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Bo formand, Tanja Kasserer var ikke på valg, Philippa som bestyrelsesmedlem og  
Mikkel og Birte opnåede genvalg som revisorer. 
 
Der var ingen kandidater til suppleantposterne.  

8 

Eventuelt 
Som påtalt af Stig/Lisbeth Bykilde var beslutningen om ansøgning til overtagelse af skøde fra 

Damparken II, kun omtalt i beretningen på generalforsamlingen i 2019, som blev taget til 

efterretning, men af ordensmæssige årsager bør det også fremgå i generalforsamlingsreferat som 

en vedtagelse af et punkt på generalforsamlingen. Da denne rettelse til referatet af 

generalforsamling i 2019 først kommer nu vil det hermed blive rettet i en redigeret udgave af 

referatet med påtegning herom. 

Der var spørgsmål til GDPR, og bestyrelsen vil gerne opdatere hjemmesiden med en tekst om 
hvordan vi behandler personhenførbareoplysninger. 
Der var i øvrigt stemning for at afholde endnu en arbejdsweekend, så dette vil der blive indkaldt 
til igen. 

 

http://www.vejlagetpadborgvej.org/

