
 WAGNERLAUG 
 

 Referat af Generalforsamlingen 
26. juni 2021 

 
Referent: Janni Iversen 
Dirigent: Per Jensen 
 
Valg af dirigent: 
Per Jensen blev valgt til dirigent. 
 
Formandens beretning: 
Der er ikke meget at berette på grund af Corona. Der er ingen indkomne forslag.  
Der er ikke sket så meget.  
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: 
Regnskabet godkendes uden bemærkninger.  
 
Fastsættelse af henlæggelse: 
20.000 hensættes som vanligt til vejkonto. Budgettet vedtages. 
Vi lægger 20.000 kr. fra om året og har undersøgt hvad det ca. koster at lægge ny asfalt. Det var 
400.000 kr. ved Kaj Bech. Der er ikke indhentet flere tilbud, kun det ene for at kende niveauet. Vi 
har pt. 397.000 kr. + 20.000 kr. fra i år, så der burde være nok, når den tid kommer. Vi overvejer 
dog blot at lappe hullerne frem for at skifte alt i første omgang. Der er flere steder der trænger. Ved 
en potentiel fuld asfaltering skal det sikres, at afrensning af eksisterende asfalt etc. er med i prisen. 
Det skulle det være ved Kaj Bech, som heller ikke skulle være de billigste. Men det skal stadig 
sikres, at den del er med i prisen, ligesom der skal indhentes flere tilbud til den tid. Det må også 
gerne times sammen med rørlægning. Det foreslås at der laves en arbejdsagruppe.  
  
Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag. Der er dog nogle forslag fra bestyrelsen.  
Frugttræer: Det foreslås at en af frugttræerne stammes op.  
Hække: Det foreslås at kontrollere at hækkene ikke er for brede i forhold til den vejbredde der står i 
lokalplanen. Knud Eriks hæk var for bred, så der blev skåret 80 cm væk. Det er billigst at gøre selv.  
Kaj Bech: Der er kommet en klage omkring Offenbachsvej / Straussvej, hvor der skal klippes 50 cm 
ind til vejskiltet.  
 
Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent: 
Der er budgetteret med underskud som sidste år.  
Nogen synes ikke man kan lave et underskudsbudget.  
Der er dog sat for meget af til saltning og rendestensbrønd, 11.000 kr. Så det kommer til at 
balancere eller måske endda give underskud. Bestyrelsen synes ikke kontingentet skal hæves, hvis 
det kan undgås.  
Arealet mellem træerne er vores areal og ansvar at holde vedlige.  
Kontingentet bibeholdes på 12.500 kr. Budgettet godkendes. 
  
 
 
 

 



Valg af Bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne: 
Birgit Jensen genvælges til bestyrelsen.  
Jens Bak Jansen genvælges til suppleant.  
 
Valg af billagskontrollanter og suppleanter jf. vedtægterne: 
Til billagskontrollanter genvælges Emil S. Simonsen og Bo Hougaard.  
Til suppleant genvælges Jens Bak Jensen.  
 
Eventuelt: 
Det er ikke i orden at budgettet ikke er rettet. Budgettet skal være i orden. Den varslede kontingent-
forøgning på 250 kr. vedtages ikke.  

   


