
BIRKE- OG SOLKROGENS VEJLAUG

Hornbæk den 30. maj 2015.

Referat fra vejlaugets generalforsamling den 30. maj 2015.

Jan Rerup bød de fremmødte velkommen og fortsatte hermed med dagsordenen.

Ad. 1. Valg af dirigent

JørgenJensen - Solkrogen 20 - blev foreslået og valgt. Dirigenten bekræftede at indkaldelsen var
udsendt reuidigg og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig. Der var ingen kommentarer til
den udsendte dagsorden.
Dirigenten takkede bestyrelsen - og især Preben - for at det var lykkedes at reducere kloakbidraget
med 3 - 4.000 kr. pr. grundejer ved forhandling med kommunen.

Ad.2. Formandens beretning.

Forrnanden fremlagde beretningen for 2014.

Formanden kunne yderligere oplyse, at de skilte med 20 km ikke er lovlige, og derfor skal fiernes.

Bjørn Buchwald havde meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som kasserer. Formanden var ked af
denne beslutning og takkede Bjørn Buchwald for det arbejde, han havde udført i rigtig mange år.

Efter en kort debat blev beretningen godkendt.

Ad.3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2013.

Bjørn Buchwald fremlagde regnskabet og spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til dette.

Jørgen Jensen spurgte til posten med kontorudgifter, som var større end budgetteret.
Forklaringen på dette er, at der i2014 blev aftroldt 2 generalforsamlinger med diverse udgifter til
forsendelse, og kopiering af rimeligt meget materiale.

Jørgen Jensen spurgte om der var medlemmer, der endnu ikke havde betalt kontingentet for 2015.
Preben Lundquist kunne oplyse at der var 8 medlemmer, der måtte have en yderligere påmindelse
om at kontingentet skulle betales. Der nu kun et medlem, der ikke vil betale, og sagen er derfor
sendt til incasso

Regnskabet der blev herefter godkendt.

Ad. 4. Forelæggelse af budget for 2016, samt fastsættelse af kontingent

Budgettet blev forelagt forsamlingen.

Da forslag 3 omhandlede fastsættelse af kontingentet i det kommene år, blev beslutningen om
kontingentets størrelse udsat, medens udgiftsbudgettet blev godkendt.

Ad.s. fndkomne forclag.

Forslag I fra bestyrelsen.

Dirigenten mente, at dette forslag ikke var nødvendigt at behandle, da det var bestyrelsen, der kunne

træffe beslutning om dette.



Forslaget blev derfor tnrkket tilbage.

Forslag 2 fra bestyrelsen. Ændring af § 3 med et nyt punkt 2.

Alle forhold overfor offentlige myndigheder.

Ønskes ændret til:

Alle forhold over for offentlig myndighed der vedrører
vejlaugets 2 veje.

Dirigenten foreslog en ændring af teksten:

Alle forhold over for offentlig myndighed, der vedrører
vejlaugets veje, og fælles forhold efter bestyrelsens skøn

Paul Clausen fremførte, at han fandt den nye tekst begrænsende for bestyrelsen. Han tilsluttede sig
dog bestyrelsens forslag, dog uden at nævne "2veje" i teksten.

Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt forslaget.

Forslag3 punkt 1 fraJørgenJensen.

Nedsættelse af kontinget med den begrundelse, at vejlauget har en rimelig stor formue, der forrentes
meget lidt. Jørgen Jensen foreslog et kontingent på kr. 50.000 men at kontingentets størrelse bliver
behandlet på kommende generalforsamlinger.

Forsamlingen godkendte dette enstemmigt.

Forslag 3 punkt 2.

Jørgen foreslog, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen samtidig blev udsendt
regnskab og budget så medlemmerne ville få et bedre overblik.

Forsamlingen gedkendte deffe enstemmigt.

Jakob Christensen ( Birkekrogen 17) var utilfreds med, at det af ham fremsendte forslag vedrørende
åbning af en gammel gangsti mellem Birkekrogen 16 og 18 og Grænsestien ikke var udsendt til
vejlaugets medlemmer til behandling på generalforsamlingen og han omdelte materiale i forbindelse
hermed. Efter en læsepause afviste dirigenten at behandle forslaget, idet han giorde opmærksom p{
at det efter hans mening var en privatretslig strid, som vejlauget ikke skulle - eller kunne - blande
sig i
at vejlaugets love alene gav adgang til at tage sig af vejforhold, haveaffald samt forhold til
offentlige myndigheder
at kommunen havde trukket sig ud af behandlingen af spørgsmålet
at det alene efter det oplyste var enkelte grundejere i bunden af Grænsestien, der havde færdseleret
på stien - og altså ikke vejlaugets medlemmer

Jakob Christensen har henvendt sig til Helsingør kommune for at få deres hjælp til at bevare retten
til færdsel på Birkekrogen l8's grund.

Bestyrelsen havde besluttet at afuise forslaget. I afslaget foreslog man Jakob Christensen at anlægge

civilt søgsmål for at løse dette problem, idet bestyrelsen ikke mener at det er vejlaugets opgave at
anlægge et civilt søgsmåI. Desværre havde Jakob Christensen og Lise Wulffikke modtaget denne

afvisning, uvist af hvilken årsag.

Jakob Christensen ønskede derfor at få sit forslag behandlet på generalforsamlingen, men dirigenten
afriste dette ønske, da det ikke ligger inden for vejlaugets område.



Der var en lang debat om dette emne, men dirigenten fastholdt at forsamlingen ikke kunne behandle
forslaget og gik videre til næste punkt på dagsordenen.

Mogens Hjort fra Birkekrogen 18 afsluttede debatten med at oplyse, at han var utrolig ked af denne
sag, hvor han føler sig kriminaliseret fordi han ikke vil udlægge en del af sin grund til en offentlig
sti, som i*ke er tinglyst på grunden. Han fastholdt, at der ikke findes nogen almen ret til at gå over
hans grund og at det ikke mere var den samme glæde at opholde sig i huset, under disse

omstændigheder.

Det af Jakob Christensen omdelte materiale er vedhæftet referatet.

Ad.6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Da Bjørn Buchwald ikke ønskede at genopstille, skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Jørgen Guldager - Solkrogen l0 - blev foreslået, og enstemmigt valgt af forsamlingen.

Ad. 7. Valg af suppleant.

Mogens Hjort, Solkrogen 18, blev foreslået og valgt af forsamlingen.

Ad. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørgen Jensen - Solkrogen 20, blev foreslået og valgt som revisor.
Gerda Rerup, Solkrogen 13 blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

4d.9. Eventuelt

Jan Strømvig var ikke tilfreds med den reetablering som Forsyning Helsingør havde foretaget på
rabatterne, efter det store gravearbejde med kloakeringen. Jan Strømvig oplyste at han havde
henvendt sig til myndigheden, men uden resultat. Han opfordrede bestyrelsen til at igen at tage
kontakt til Forsyning Helsingør, og gøre opmærksom på. At reetableringsarbejdet ikke er udført
tilfredsstillende. Jan Rerup kunne oplyse at han adskillige gange har giort forsyningen opmærksom
på problemet, men det har indtil videre ikke haft nogen virkning.

Det blev i den forbindelse oplyst at der inden kloakeringsarbejdet blev igangsat, var taget billeder af
den konsulent / rådgiver der var tilknyttet kloakeringssagen. Det er uvist om der er billeder af
rabaffernes tilstand inden igangsætningen af arbejdet, men bestyrelsen tager konøkt til firmaet, for
at få afklaret dette spørgsmål.

Det dårlige reetableringsarbejde er også gældende for Villingebækvej I 19, hvor de har rabat ud mod
Solkrogen.

Efter en kort debat afsluttede Jørgen Jensen generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Referent. Preben Lundquist

Dirigent: .l lkrogen20


