
 WAGNERLAUG 
 

Generalforsamlingen 23/2 – 2019 

 
- Referent, Janni Iversen 

 

1. Valg af dirigent 

Per Jensen valgt til dirigent. 

 

2. Formandens beretning 

Vi har fået sat Nabohjælp skilte op i de 4 ender bortset fra én, som stadig mangles. Beretningen 

godkendes.  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Vi har stadig lidt på kistebunden. Snerydning og saltning står 2 gange, fordi vi har fået 2 regninger. 

Det ser dyrt ud, men er ikke dyrere, end hvis vi skulle have ordnet det individuelt. Og implikationerne 

hvis nogen ellers ikke får det gjort, og nogen skvatter, ville være meget større. 8.000 for sidste år for 

55 husstande er ikke dyrt. Regnskabet godkendes.  

 

4. Fastsættelse af henlæggelse 

De 20.000 fortsættes. Budgettet vedtages. 

  

5. Indkomne forslag 

Der er ikke nogen udover forslag fra bestyrelsen.  

Hende, der har købt Lindas hus, har bedt om at få tingel-tangel/krattet fjernet, så det fjernes.  

Der er flere steder på vejene med små huller, så de lappes, men der lægges ikke nyt sildlag. Det kan 

ikke betale sig for 0,5 mio. med vores trafik.  

Lapning af vejbump skal vi selv melde til kommunen. Vejen ved de høje bump, som skraber mod 

bunden af biler, synker jo. De kan tegnes ind på et kort på hjemmesiden, og jo flere der gør det, des 

større chance for at de lapper det.  

Der sendes en service meddelelse rundt, omkring det grønne ud til fortovet. Fortovet skal holdes fri 

for bevoksning (udhæng, ukrudt etc.), og det kan godt betale sig at være på forkant med fortovet. 

Ellers sender kommunen i sidste ende et kortfristet ultimatum om at få det gjort eller betale for at Kaj 

Bech gør det.  

 

6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

Vi bibeholder kontingentet på 1250.  

Træfældning: Vi fik ham som forestod fældningen til at udpege de træer han anbefalede at fælde. 

Det var blandt andet alle de træer som deler sig, for de har større chance for at vælte i storm, så dem 

skal man faktisk fælde. Han var meget professionel.  

Hjemmeside: Budgettet er sat ekstra højt for at være på forkant med små udsving.  

Budgettet godkendes. 

  

 



7. Valg af Bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne. 

Birgit Jensen genvælges til bestyrelsen.  

Ole Pedersen genvælges til suppleant.  

 

8. Valg af billagskontrollanter og suppleanter jf. vedtægterne 

Til billagskontrollanter genvælges Emil S. Simonsen og Bo Hougaard.  

Til suppleant genvælges Jens Bak Pedersen.  

 

9. Eventuelt 

Hvornår skal slidlaget skiftes? Det er svært at sige, men ikke tit med vores langsomt kørende og 

primært lette trafik. Det værste er hullerne, som er planlagt lappet. 

 

Forslag om hjertestartere: De fås på abonnement, 1-2 koster omkring 6000 inkl. service, batteri skift 

og 1 gang hjernestarter kurser. Eftersom det er på abonnement skal vi ikke afholde udgifter i tilfælde 

af hærværk.  

Bestyrelsen kigger på det. Kan vi gå sammen med vejen overfor, og deres stikveje, kan vi måske nøjes 

med at dele én mellem vores 2 veje.  

 

Forslag om fliserens: Hvis flere beboere går sammen kan det nok gøres billigere.  

 


