SKOVLYST VEJLAG
Medlemsorientering

juni 2022

Referat af VEJLAGETS ordinære generalforsamling lørdag den 11. juni 2022 kl. 10:00 på
’’Terrassen” på Fællesarealet. (16 deltagere, hvoraf 12 var stemmeberettiget og
repræsenterede 13 parceller).
Formand Peder Lollike bød velkommen på bestyrelsens vegne til årets generalforsamling, og
efter den traditionelle formiddagskaffe startede generalforsamlingen med præsentation af
bestyrelsen og ønsket om en god generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
Første punkt iht vedtægterne var valg af dirigent, og formanden foreslog Ole Jakobsen,
Lupinvej, som blev valgt som dirigent uden modkandidat. Denne kunne konstatere, at
generalforsamlingen blev afholdt iht. Vedtægterne, og at indkaldelse med dagsorden var
udsendt rettidigt.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne kalenderår.
Formanden indledte med, at der ikke har været så mange aktiviteter ud over de mest
nødvendige de sidste par år. Vi startede 2022 op med arbejdslørdag den 14. maj, hvor der
var 10 deltagere, som for hovedpartens vedkommende var bestyrelsesmedlemmer og
trofaste husejere. Opgaverne var de traditionelle klippeopgaver langs veje og stier og
beplantning af vore betonrør på Skovlystvej ved udkørslen til Bøtø Strandvej. Desuden blev
rørene frisket op med maling på ny af Eva/Ejner. En stor tak for det.
Efterfølgende har Ole Kristensen været rundt på stierne og opsamle det afklippede, som blev
kørt på Miljøpladsen på Godthåbsallé. Også tak til Ole for det.
Arbejdsdagen sluttede med smørrebrød fra slagter Schou og forfriskninger. En stor tak til alle
deltagerne.
Hærværk m.v.
I årets løb har der været forøvet hærværk mod skiltningen, der blev opsat sidste år på
Skovlystvej mod Ringvejen. Først var skiltningen afmonteret og lagt på jorden, hvorefter Ole
K. monterede det igen. Kort tid efter var skiltet fjernet igen. Dermed har det været nødvendigt at indkøbe et nyt skilt og sikre det mod at blive fjernet.
Det er stadigvæk ikke alle, som respekterer vor skiltning på Skovlystvej, men det syntes at
have medvirket til en reduktion af uvedkommende gennemkørsel. Især lastbilerne er
begyndt at køre ad Lupinvej, som de rettelig skal.
Formanden berettede videre, at det er ønskeligt, at reduktionen af trafik medvirker til mindre
slid på vejene, så vi undgår at skulle reparere i utide, da det er forbundet med store omkostninger for Vejlaget.
I uge 23 er der blevet opsat 30 km og legende-børnskilte, som gerne skulle medvirke til at
sænke hastigheden yderligere.
Bestyrelsen har desuden besluttet at supplere med yderligere skiltning, som retter sig mod
at sænke hastigheden på vores veje. Hvis det ikke i tilstrækkelig grad har den ønskede virkning, vil det blive fulgt op med chikaner ved indkørslen fra omfartsvejen (Ringvejen) på
samme måde som ved indkørslen til Skovlystvej fra Bøtø Strandvej.
Efter en henvendelse fra grundejere på Lupinvej om at få opsat blindvej-skilte på stikvejene
er dette nu udført for at reducere fejlkørsel.
Næsten traditionen tro har vores postkasser igen i år været udsat for hærværk. Det gik i sep.
2021 ud over postkassestativet på Lupinvej nr. 2 – 40, hvor 10 – 12 postkasser blev ødelagt.
I den forbindelse opfordres man til at udskifte de ødelagte postkasser og/eller fjerne de
ødelagte.
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Der har endvidere i årets løb været rettet henvendelse til bestyrelsen om fjernelse af et postkassestativ på Lupinvej. I den forbindelse har bestyrelsen forhørt sig hos Postnord for
at få tilladelse til at flytte postkasserne ud til hver husstand. Vi har desværre fået et negativt
svar.
Containeren samt slåning.af græsarealer.
For at forskønne vores container, hvor Vejlaget opbevare diverse maskiner og redskaber, har
vi entreret med et firma som højtryksrenser, så den kan blive rustbehandlet og malet i den
farve, som beskrevet i tilladelsen fra kommunen, da den blev opstillet.
Bestyrelsen har igen i år besluttet, at Tingsted Multiservice forestår klipning af vore fællesarealer 3 gange, herunder arealet langs den store Lupinvej, som ikke bliver slået af
medlemmerne.
E-mailadresser og hjemmeside.
Til sidst opfordrede formand Peder Lollike nye som gamle medlemmer til at give Vejlaget
deres Emailadresse, så vores kasserer kan fremsende opkrævning af kontingent til
Vejlaget. Samt henviste til vores hjemmeside, som kan bruges til alle informationer mellem
foreningen og medlemmerne.
Med tak til bestyrelsen for et godt konstruktivt samarbejde med håbet om, det kan fortsætte
i det kommende år afsluttede formanden sin beretning, og gav ordet til medlemmerne.

.

Der var et enkelt spørgsmål indirekte til beretningen ang. det stykke af Lupinvej 56 – 76,
som ligger under niveau, og hvor det sejler efter regnvejr med risiko for frostskader.
Formanden lovede at kigge på det for at se, hvad man kan gøre.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
I kasserer Ole Skovs fravær aflagde næstformand Niels Chr. Petersen det allerede udsendte
årsregnskab for 2021, som viste et overskud på DKK 37.824 (i 2020 DKK 7.400) og
gennemgik de vigtigste poster. Indtægterne var steget til DKK 64.290 fra DKK 51.503 i 2020
som følge af kontingentforhøjelsen fra DKK 200 til DKK 300. Udgifterne i 2021 lød på DKK
26.466 mod
DKK 44.103 i 2020. Der var i 2021 kun sædvanlige og nødvendige driftsudgifter samt
forøgede renteudgifter i forhold til året før, hvor beskæring og renovering af bla. fællesarealet
var udført.
Med det opnåede overskud er Vejlagets formue steget til DKK 417.121.
Der var ingen spørgsmål til det ordinære regnskab, som blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent m.v.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til DKK 300 for 2023, som straks blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes §14 afgår 2 medlemmer i år: Niels Chr. Petersen og Anni Hansen.
Førstnævnte genvalgtes, medens Anni Hansen ikke ønskede genvalg og blev erstattet af
suppleant Thomas Skov Jensen, som nyvalgtes.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Nyvalgt blev Flemming M. Jakobsen, Skovlystvej 68 og Lone Oezkan blev genvalgt.
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Nuværende Kirsten Skov Bagge genvalgtes som revisor, medens der fortsat ikke valgtes
revisorsuppleant.
8. Forslag fra medlemmerne fremkommet til formanden/bestyrelsen den 1. april 2022.
Ingen forslag modtaget.
9. Eventuelt.
Uden for afstemning diskuterede man den generelle hastighed på 60 km med nedsættelse til
50 km/t og med håb om 40 km/t. Desuden opfordringen fra regeringen til kommunerne om
frihed til at reducere hastigheden som led i energi- og co. 2 besparelse. Kun 15 kommuner
havde tilmeldt sig. Herunder kunne vi skærpe vores interesse med hensyn til vejchikaner på
Skovlystvej.
I forbindelse med Anni Hansens udtræden af bestyrelsen overbragte Niels Chr. Petersen på
bestyrelsens vegne hende en stor tak for 10 gode, tjenstlige bestyrelses år ledsaget af en
vingave med ordene ”Anni opnåede kun 2 – 3 måneder som suppleant, før hun blev kastet
ind i bestyrelsesarbejdet”.
Derefter sluttede generalforsamlingen med tak fra formanden til deltagerne for fremmødet
inkl. en tak til dirigenten for god ro og orden.
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