Tollerup Overdrevs Vejlaug.
Referat af bestyrelsesmøde Tollerup Overdrevs Vejlaug den 19. april 2014
Tilstede: Klaus Winkel, Grete Øberg, Klaus Mortensen, Søren Andersen, Søren Møller.
1) Referat
Søren Th. skriver et kort referat, der udsendes til medlemmerne.
2) Siden sidst
Gensidig orientering om hvad der er sket i årets løb.
Landligger sammenslutningen
Bestyrelsen drøftede medlemskabet af Landliggersammenslutningen i forhold til vores
opgaver som vejlaug, og besluttede at udmelde vejlauget af sammenslutningen. Søren
Th. tager kontakt til Landligger sammenslutningen.
Søren M. deltog i Landliggersammenslutningens delegeretmøde den 26. oktober 2013.
Postkasse i VIRK.dk
Vejlauget har fået en elektronisk postkasse på hjemmesiden VIRK.dk. Vejlauget vil
fremover modtage post fra det offentlige via mails på i postkassen.
Ren strand 10. maj
Vejlauget har modtaget reklame fra Friluftsrådet omkring aktionsdag den 10. maj for
rengørelse af strandene. Søren Th. sender opfordringen rundt til medlemmerne.
Nyt om medlemstallet
Et nyt medlem, én der ikke har betalt og én der stadig ikke er medlem. Søren Th. tager
kontakt til de berørte. Bortset fra ét enkelt ”ikke medlem”, er alle herefter medlemmer af
vejlauget.
3) Økonomi
Regnskabet for 1. januar 2013 til 31. december 2013 udviser et resultat på 10.821,51, hvormed vi har
12.495,38 Kr. i kassen. Der var enighed om, at det er godt at have lidt penge på kistebunden til
kommende istandsættelser.
Regnskabet blev godkendt, udsendes til medlemmerne, og vil være at finde på hjemmesiden.
4) Vedligeholdelse af vejene.
Bestyrelsen vurderer/konstaterer, at vejene ikke har taget skade i vinterens løb, og er i rigtig god
stand. Udkørslerne til Nyvej og Paradisstien er lidt slidte. Vi ser i løbet af året, om der bliver behov for
opfyldning. Grusbunken ved Klaus W bevares indtil videre. Fyldes op med ca. én m3, Klaus M
bestiller.
5) Generalforsamling i 2014?
Bestyrelsen vurderer ikke, der er behov for en generalforsamling i 2014. Hvis der er medlemmer der
ønsker en sådan, er de altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med forslag til emner. (PS:
det er de selvfølgeligt også med henvendelse om alt muligt andet end generalforsamling!)
6) Eventuelt
Intet at referere.

Se vores hjemmeside: www.tollerupvejlaug.dk

