
Referat årsmøde i vejudvalget  

på Rønde Bibliotek 

Torsdag den 26. marts 2020 klokken 15.00 

Onsdag den 26. august 2020 klokken 16.30 

Sendt til: 

 Følle Strand v. formand Preben Sønderskov 

 Blombjerggård v. formand Carsten Hansen 

 Stenhøjparken v. formand Leif Nilaus 

 Blombjergparken v. formand Carl Østervig 

 Røndegård v. formand Jan Bach 

 Følletoften v. formand Kurt Fodgaard 

 Vejformand Henning Hald Laursen 

 Sekretær Leif Nilaus 

 Kasserer Holger Degn 

 

Ad 1 Valg af dirigent 

Preben valgt 

Ad 2 Vejfondens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år 

Henvendelse til formanden om flisebelægning, videre op af 

Den Gamle Vej. Det er de omkringliggende foreninger, der 

selv tager hånd om og financierer det. 

Der er stadig problemer med overgangen mellem den faste 

belægning og grusvejene. Efter nogen snak om 

mulighederne, enedes man om, at Preben tager ud og kigger 

på en håndfuld filtergrus, der burde være en bedre løsning 

end nu. 

Brønden på hjørnet af Søren Møllersvej og Rørsangervej er 

blevet udskiftet, så den virker. 

Der blev efterlyst et vejbump, ved den offentlige strand, 

omkring affalds containerne ved Den Gamle Vej. Det 

undersøges om det er muligt. 

Ellers ikke nævneværdige problemer. 

Ad 3 Opfølgning på årshjulet 

Det bliver fulgt. Det har dog kun været nødvendigt at spule 

brøndene en gang i 2019. 

Ad 4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

Det udsendte regnskab blev godkendt. 

Ad 5 Indkomne forslag 



Det blev foreslået, at foreningerne udpeger en vejkontakt, 

som vejudvalget kan kontakte, hvis der er problemer i 

området. Så man bedes sende 

navn/telefonnummer/mailadresse på denne til sekretæren. 

Ad 6 Fremlæggelse af medlemskontingent for den kommende sæson og budget til 

godkendelse 

Budget fremlagt. Man enedes om at sætte bidraget til 

vejfonden op fra 100 kr til 150 kr og fra 50 kr til 75 kr. 

Kassereren sender nyt budget til sekretæren, så det kommer 

ud med referatet. 

Kassereren sender opkrævninger ud. 

Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Mogens Lindbjerg og Sven Aage Jensen genvalgt. 

Ad 8 Funktions/adresselisten 

Ændringer i adresselisten meddeles sekretæren. 

Eventuelt 

Henning efterlyser endnu engang et ’føl’, der kan deltage i hans arbejde, og 

på sigt tage over. 

Der blev endnu engang efterlyst et regnskab for de betalinger der er kommet 

ind fra de nye grunde ovenfor Rypevej. 

Beløbet (4500 index regulerede kr/grund, index 100 i 2006). 

De indkomne betalinger, er øremærket til Søren Møllersvej, og blevet 

administreret af Blombjerggård. 

Der sendes en mail til formanden for Blombjerggård. 

 

Mødet slut 18.00 

 

Referent 

Leif 

Sekretær. 


