Referat af generalforsamlingen I Tollerup Overdrevs Vejlaug lørdag den 3. august 2019
20 personer deltog i generalforsamlingen, som blev holdt hos Birgitte og Søren Møller, Græsvej 11

a. Valg af dirigent
Kjeld Øberg (Søren Madsensvej 22) blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt
rettidigt ifølge vedtægterne.

b. Bestyrelsens beretning om vejlaugets virksomhed i den forløbne periode siden sidste
generalforsamling
Søren T. Andersen (Porsevej 20) orienterede om vejlaugets arbejde og meddelte, at der var
styr på alt det overordnede, og at vejene havde det godt. Hvilket deltagerne bekræftede.
Klaus Mortensen (Søren Madsensvej 9) fortalte om det seneste arbejde, hvor Klaus, Klaus
søn og Søren T har lagt grus i hullerne i vejen. Vejenes tilstand følges, og der er ikke behov
for noget forbedringsarbejde lige nu. I forbindelse med asfalteringen af Nyvej har Klaus
bedt om et tilbud på asfaltering af de første par meter af Søren Madsensvej. Tilbuddet
foreligger ikke endnu. Det blev nævnt, at entreprenøren i forbindelse med nybyggeri, er
pligtig til at genetablere vejene, hvis der sker skader på disse.
To indlæg gjorde opmærksom på følgende: Hækkene langs vejen må ikke gå helt ud til
cykelsporet, og der køres ofte for hurtigt på vejen.
Beretningen blev godkendt med applaus.

c. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Klaus Winkel (Søren Madsensvej 17) fremlagde regnskabet og konstaterede, at formuen pr.
1.7.2019 var på ca. 30.000, - kr. Regnskabet blev godkendt.

d. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Fastsættelse af kontingent
Klaus W oplyste, at budgettet for det kommende år vil ligge på 8-9.000,-kr. Han fremlagde
et forslag om en eventuel mulighed for at reducere bidraget til Vejlauget efter bestyrelsens
skøn, så formuen ikke bliver for stor. For indeværende år fastholdes kontingentet på 400
kr. De fremlagte forslag blev godkendt.

e. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Alle 5 blev genvalgt under et: Søren Thorning Andersen, Klaus Winkel, Klaus Mortensen,
Søren Møller og Grete Øberg
f. Valg af revisor
Kjeld Øberg blev genvalgt

g. Eventuelt
Tak for god ro og orden og tak til dirigenten
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren T. Andersen som
formand og Klaus Winkel som kasserer.
Efterfølgende bød Vejlauget v/ Birgitte og Søren Møller på et glas vin og nogle dejlige
sandwich.
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