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Referat  

af vejlaugets ordinære generalforsamling 

lørdag den 20. maj 2017  

 

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 10.00 i Hornbæk idrætsforenings lokale, Carl Bødker Nielsens 

Vej 3, 3100 Hornbæk i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.  

Formanden, Jan Rerup, Solkrogen 13, bød velkommen til vejlaugets 62. generalforsamling og gik 

derefter over til den udsendte dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Jan Fjeldgaard, som jo er suppleant til bestyrelsen. Jan blev valgt ved 

akklamation. Dirigenten overtog herefter ledelsen af mødet og foreslog Mogens Hjorth som referent. 

Forsamlingen godkendte forslaget. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt per mail den 18. april, hvilket 

var rettidigt og i overensstemmelsen med vejlaugets love. Han konstaterede også, at der ikke var 

indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne.  

Dirigenten gjorde dog opmærksom på, at bestyrelsen, inklusive ham selv, dagen før 

generalforsamlingen om eftermiddagen havde modtaget en protest over indkaldelsen til 

generalforsamlingen fra Jacob Christensen, Birkekrogen 19. Bestyrelsen var derfor mødtes og havde 

drøftet protesten, som man imidlertid valgte ikke at følge, idet det var bestyrelsens opfattelse, at 

protesten var ubegrundet. Forsamlingen tilsluttede sig derefter, at generalforsamlingen blev afviklet i 

overensstemmelse med indkaldelsen. 

2. Bestyrelsens beretning for 2016 

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Beretningen blev godkendt ved 

akklamation.  

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2016  

Kassereren kommenterede kort det i forvejen udsendte regnskab. Vedligeholdelse af vejene og 

fjernelse af haveaffald er jo de store poster, som kan svinge lidt fra år til år afhængig af vejrlig og 

mængden af haveaffald. I 2016 måtte vognmanden køre en ekstra gang for at fjerne nogle rødder. 

Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 

4. Forelæggelse af budget for 2018, samt fastsættelse af kontingent 

Kassereren præsenterede budgettet for 2018, hvori der foreslås et uændret kontingent på kr. 600 

per parcel. Målet er, at vejlauget hele tiden skal have en formue svarende til ca. to års udgifter. 

Budgettet blev vedtaget ved akklamation og er vedhæftet dette referat. Forsamlingen lagde op til, at 

bestyrelsen fremover kan afholde rimelige udgifter til kontorhold og beskeden forplejning over 

regnskabet. Bestyrelsen vil indarbejde dette i budgettet for 2019. 
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5. lndkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlem 

Jørgen Guldager og Mogens Hjorth var på valg og blev genvalgt ved akklamation. 

 

7. Valg af suppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Fjeldgaard, Villingebækvej 127. Jan blev valgt ved akklamation. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog, at Jørgen Jensen blev genvalgt som revisor og Gerda Rerup som 

revisorsuppleant. Begge blev valgt ved akklamation. 

9. Eventuelt 

Forholdene omkring parkering på vejene blev drøftet. Indtil videre kan man parkere lovligt i de 

grønne rabatter, som anført på skiltene ved indkørslerne til vejene. Kommunen forventer at finde en 

endelig politik for området i denne sommer. Bestyrelsen vil holde medlemmerne orienteret via 

nyhedsbrevene om udviklingen. 

Spørgsmålet om haveaffald på vejene og fjernelse heraf blev taget op igen. Forsamlingen 

konkluderede, at vi skal være rimeligt liberale omkring dette i den forstand, at vi så vidt muligt må 

hjælpe ejerne med at fjerne det haveaffald, der lægges ud. Husk dog, at kun papirsække fjernes, det 

kan til gengæld være af alle fabrikater. Og forsøg om muligt at dække bladbunker til, så bladene ikke 

flyver rundt i terrænet. At man kun lægger affald ud for sin egen parcel er naturligvis givet. 

Endelig vendte man tilbage til spørgsmålet om den protest, bestyrelsen havde modtaget dagen før 

generalforsamlingen. De, der ønskede det, fik lejlighed til at læse protesten, og ingen havde 

indvendinger mod bestyrelsens beslutning om at se bort fra den.  

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, hvorefter han afsluttede 

generalforsamlingen. 

Formanden takkede til sidst dirigenten for veludført arbejde. 

 

Godkendt, den 23. maj 2017 

________________________________ 

Jan Fjeldgaard, dirigent 
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