Referat fra møde i vejudvalget den 9. april 2011
Mødet blev holdt hos Sven Aage Jensen, Bellisvej 11, Følle Strand.
Følgende af vejudvalgets medlemmer var mødt:
Mogens Kjær Lindbjerg
Orla Jacobsen
Henning H. Laursen
Allan Baltersen
Sven Aage Jensen
Kurt Fodgaard ( suppleant )
Der var afbud fra følgende:
Svend Jørgensen
Kaj Christensen
1. Beretning om året 2010
I vinterperioden har Henning Hald Laursen besigtiget vejene, når det har været snevejr eller
isglat. Til at rydde sne og gruse vejene har vi antaget VAM, tlf. 40564705. Det er Henning, der
har bemyndigelse til at rekvirere VAM.
Det er kun de overordnede veje, der ryddes og gruses, det er ellers grundejernes forpligtigelse
selv at foretage vintervedligeholdelsen.
Der er brugt ca. kr. 21.000 i vinterperioden 2010/11 til regulering og vintervedligeholdelse.
Byggeindekset:

2008 K3 – 121,4
2009 K3 – 120,1
2010 K4 – 122,5

Indskud til vejfonden for nye grunde var i 2010 kr. 5.025,00 og vil i 2011 være kr. 5.180,00
2. Forelæggelse af regnskabet for 2010
Der er i 2010 fem nye grunde, der hver har indbetalt kr. 5.025,00.
Det er vigtigt, at kassererne i forbindelse med indbetalingen af årskontingent til vejudvalget,
gør opmærksom på grundejerforeningens navn.
Kassebeholdningen er pr. 31. december 2010 på kr. 113.342,22, heraf er ca. kr. 60.00,00
indbetalt fra nye grunde til en fremtidig istandsættelse af Søren Møllers Vej.
Fordelingslisten for Røndegaard burde være 66 parter/grunde i stedet for 26!
Spørgsmålet tages op på et senere møde.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet, der er i regnskabet en difference på kr. 200.
3. Vejudvalgets opgaver vinteren 2010-11

Punktet blev drøftet under pkt. 1
4. Opkrævning af indskud til vejfonden fra de nye udstykninger
Punktet blev drøftet under pkt.2
3. Fast belægning på Søren Møllers Vej
VAM har afgivet et tilbud på fast stenbelægning på Søren Møllers Vej pr. 25-11-2009 på
kr. 212.210,00. Sven Aage kontakter VAM for en pris med et forventet anlægstidspunkt i 2012.
Inden 31-12-2011 skal drøftelserne med grundejerforeningerne langs Søren Møllers Vej være
afsluttet, således at anlægsarbejdet kan påbegyndes primo 2012.
Mogens indkalder de indvoldverede grundejerforeningers formænd og vejudvalgets formand til
møde. Der skal eventuelt være et strategimøde i vejudvalget inden mødet med
grundejerforeningerne.
Jeg har fra VAM modtaget et revideret budget på fast belægning på Søren Møllers Vej.
Tilbuddet lyder på 223.107,50 inkl. moms.
4. Kloakering ved Følle Strand
3.etape af kloakeringen er ved at være afsluttet. Sven Aage ringer til Carl Bro for at få noget at
vide om, hvornår kloakeringen er afsluttet.
Poul Erik Mikkelsen fra Carl Bro oplyser, at kloakeringen skal være afsluttet inden
sommerferien.
5. Kontingent for 2011
Det vedtoges at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. grundejer, men der tages forbehold for
eventuelle yderligere driftsomkostninger.
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
9. Bestyrelsesmøde 2012
Næste møde blev planlagt til lørdag den 21. april 2012, kl. 9.00 hos
Orla Jacobsen, Rypevej 6, Følle Strand.
Der medsendes adresseliste med oplysninger på de enkelte medlemmer.
Ny fordelingsliste med bemærkninger.
Nyt tilbud fra VAM på udførelse af stenbelægning på Søren Møllers Vej i 2012.
Kort over de veje, hvor vejudvalget fortager regulering og vintervedligeholdelse.
Sven Aage Jensen

