
Referat af årsmødet   i Vejudvalget 2021 

Afholdt på Følle Strandgård (campingpladsen) 

17. august 2021 klokken 16.00 

Sendt til: 

• Følle Strand v. formand Preben Sønderskov 

• Blombjerggård v. formand Carsten Hansen 

• Stenhøjparken v. formand Leif Nilaus 

• Blombjergparken v. formand Klaus Dam 

• Røndegård v. formand Jan Bach 

• Følletoften v. formand Kurt Fodgaard 

• Vejformand Henning Hald Laursen 

• Vejformands-føl Jens Flindt Hansen 

• Sekretær Leif Nilaus 

• Kasserer Holger Degn 

 

Ad1 Valg af dirigent 

Preben valgt. 

Ad2 Vejfondens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år 

Preben: Arne har været ude med høvlen én gang i foråret. Ikke siden. 

Jens inviteret med til mødet, for at blive introduceret i udvalget, og for at følge Henning i året arbejde. 

Ny type grus har været prøvet af. Det var ingen succes. Vi vender tilbage til ’ministabil’. 

Henning: Har modtaget en mail med en voldsom kritik af vejudvalgets arbejde i forbindelse med Fibias 

arbejde i området. Denne mail er fejladresseret, idet vejudvalget ikke havde noget med Fibias arbejde at 

gøre. Det var alene et spørgsmål mellem Fibia og de enkelte foreninger. 

Fibia var meget samarbejdsvillige. De havde dog problemer, da en af deres underentreprenører gik konkurs, 

derfor var der problemer med at få afsluttet arbejdet. Det er dog sluttet nu, og vi har ikke hørt om 

utilfredshed nogen steder. 

Det har været nødvendigt at rydde sne og salte et par gange i år. 

Ad3 Opfølgning på årshjulet 

Årshjulet passer stadig. Rensningen af brøndene sker når der er behov for det.  

Dog mindst én gang årligt. 

Der er problemer med brønden på hjørnet af Søren Møllersvej og Blombjergvej. Den bør renoveres og 

etableres som en gennemløbsbrønd. Peder blev bedt om at tage problemet med til sin forening. 

Ad4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

Drøftet og godkendt. 

Ad5 Forslag om etablering af asfaltbelægning på et stykke af Rølikkevej, som prøve. 

Udsat indtil videre, da der overvejes fast belægning på Rølikkevej. 

  



 

Ad6 Indkomne forslag: Vi finder ikke belæg for en kontingentforhøjelse, som blev vedtaget på 

sidste års generalforsamling. Vi  vil derfor gerne foreslå, at kontingentet føres tilbage til forrige års niveau. 

Vejfonden har ikke til opgave at oparbejde en kapital, men derimod at varetage de 6 grundejerforeningers 

interesse i den daglige drift. Uforudsete udgifter skal klares via ekstraordinære bidrag og ikke via en reserve 

på mere end 80.000 kr. Denne kapital skal føres tilbage til de enkelte grundejerforeninger og være deres 

“buffer” kapital. 

Forslaget vandt ikke tilslutning, idet alle, undtaget én, ønskede at beholde det nuværende bidrag. 

Ad7 Fremlæggelse af medlemskontingent for den kommende sæson og budget til godkendelse 

Kontingent som 2020. Budgettet godkendt. 

Ad8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Leif valgt som revisor. Klaus revisorsuppleant. 

Ad9 Funktions/adresselisten 

A jourført. 

Eventuelt 

Henning orienterede om, at man påtænker at lægge fast belægning på Vestervangsvej, herudover et fast rør under 

belægningen til opsamling af drænvand. Der er et problem med to parceller på Fuglebakkevej, der har udkørsel på 

Vestervangsvej. Disse to er medlemmer af Blombjerggård Grundejerforening. Peder drøfter dette med sin 

formand. 

Mødet slut 17.00. Formanden takkede for god ro og orden. 

Referent 

Leif Nilaus 

Sekretær 

 


