
BIRKE- OG SOLKROGENIS YEJLAT]G

Hornbæk den7. jwiZ}l4.

Referat fra vejlaugets generalforsamling den 7 . jvrLi- 20 | 4 .

Freddie Kestler bød de fremmødte velkommen og fortsatte hermed med dagsordenen.

Ad. 1. Yalg af dirigent.

JørgetJensen - Solkrogen 20 - blev foreslået ogvalgt. Dirigenten bekræftede at indkaldelsen var
udsendt rettidigt, og generalforsamlingen dermed beslutringsdygtig. Der var ingen kommentarer til den

udsendte dagsorden.

Ad. 2. Formandens beretning.

Formanden fremlagde beretringen for 2013.

I forbindelse med beretningen kunns Preben Lundquist meddele forsamlingen, at der havde været

kontakt til Forsyning Helsingør om20l4 - prisen for tilslutning til kloaknettet.

Ved hjælp af Helsingør Dagblad og kontakttil bestyrelsesformand for Fors5ming Helsingør - Per
TærsbøI, vil prisen som blev meddelt vejlaugsmedlenrmeme i december 2013 stadig være gældende.

Der vil sanrmen med referat blive udsen& artikel *aHelsrngør Dagblad.

Efter enkort debat blev beretrungan godk*ndt.

&d.3. §ar*læggel*e og g*dkendelse af regn*l<ab f*r Z*t3,

Preben Lundquist fremlagde regnskabet.

Der var ganske å kommentarer til regnskabet, bl.a. om udgiften til Fritidshusejernes Landsforening.
Den større udgift erbåde for kontingent og for udgiften vedrørende deltagelse i Landsforeningens
årsmøde.

Renteindtægten er meget lille for dette regnskabsår, men det vil ændre sig, da der er foretaget et
bankskifte, hvor kr. 100,000.00 er indsat på en særskilt konto, der giver en højere renteindtægl.

Regnskabet der blev herefter godkendt.

Ad. 4. Forelæggelse af budget for 2015, samt fastsættelse af kontingent.

Budgettet med uforandrst kontingent blev forelagt forsamlingen.

Der blev spurgt til udgiften for vejgrus som er sat til kr. 0.00. Begrundelsen er at kommunen skal
retablere vejene, og at vi derfor ikke selv skal ofre penge på istandsættelse.

Forsamlingen godkendte herefter budgettet.



Ad. 5. lndkst trts f*rslag.

7 *r slag I fra b*styr *lsen " ,**dr*g af * 7, *fsrlat 3 0g 4 .

F*rslag orn frews*ndelse at fr**ttdtg* r*dkaldnlsar *g
rsatortal* v**r . g?,{L*r aLt*r *arr*tng *g *ft*rtølg*xd* r *f*r at,

rw*åk*pt af b*ratnin& *g rfrgssk**r,

. Forsarnlingen godkendte enstemmigt dette forslag.

Forslag 2 fra bestJrelsen. Ændnng af § 3 med et n;,t punkt 4.

Forslag om at levere vejgrus til stikvejenes indkørsler på
Solkrogen 7 -9 øg17 -19.
Bes§nelsen vurderer om nødvendigheden, når der kommer
henvendelse fra parcelejerne.

Forsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Forslag 3 fra Preben Lundquist. Ændring af § 6 i beskrivelsen af dagsorden punkt 2.

"Formandens beretring for året der gik'ændres til
"Bestlrelsens beretring for året der gik".

Forsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Åd. 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

?r*borLLurrÅqt,rfrt var pL v*Lg *g vl1lfr g*tnL* g?,rwæl4*s.

P r *b on Lundqutst gr,rw elgt "

Da Freddie Kestler under fremlæggelsen af beretningen meddelte forsamlingen at han stopper som

formand med øjeblikkelig virkning, blev der spurgt i forsamlingen om hvem der ville stille op som nyt
bes§relsesmedlem.

Jan Rerup - Solkrogen 13 - blev foreslået enstemming valgt af forsarnlingen.

Å.d.7. Valg af suppleant.

**rda R*rup,S*lkrrig*rz L3, for*slh*t *Ev*lg. at f*rsarrthng*n.

Å.d. 8, Ynlg af revissr *g r*vissrsupplr*nt.

Lila{t **rting*r, Br**krfigfrn 9, t*r*sfufrLfit *g va\§! §om rfrvu*or.

§ørgen §arts*n, §olkrrrg*§ Z* f*rfrslb*t *gv*Lg§ x*m r*vt§rirsuppl*aftt"



1

hå" 9. §dren*tgrfjlt.

Pæb€n LuqdquisthruF@lyso, at derrarindherntottiltud fra fonkelligeHoakæsEe forenkefte
parceller.'Pr€b€n Lurdqpist'har opfurdret vejla rnredlernmerne ml at molde tilbage med prise:. Vil
så efterfølgede rotsrc priserno fiir do detæ parcelle,r. 9g omdeh disse så hver gnkglt vejlaugs-
medlsm kan se hvilken'kloal«rpster d€r vil være interessant attagekorfiakt til.

Beboer på:§oll«ogen opfordreds vejlangsmedlemmerne li! ækøelangsormrrero på vejere, da dø
størær utrolig mæø med mUægpiug sør vejeire har under graveaxbejdst :

B§&refr , Preh l;undqurst

Da be*:nel§ø i$e var,fultallig på gøqalf-orsamling, vil yi sftsrfølgilde fordele pg§tgme.


