Tangvej Vejlaug
Kontingent (150kr) betales ved overførsel til
Reg. nr.: 9354
Kontonr.: 0000160715
Husk at angive NAVN samt ADRESSE på sommerhuset
Vi har en buskrydder til udlejning. Maskinen udlejes til medlemmer for kr. 100,- pr. døgn plus
forbrug. Står på Tangvej 28.
Til medlemmer af
Tangvej Vejlaug
Juni 2018
Hermed indkaldes til generalforsamling i Tangvej Vejlaug.
14. juli 2018 – kl. 14.00
i haven Tangvej 28

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Eventuelt

Forslag indsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Tag venligst selv en stol med, tak.
På bestyrelsens vegne – Torben Lauritzen

Referat af generalforsamlingen i TANGVEJ VEJLAUG
Lørdag, den 15. juli 2017 – Kl. 14.00
Generalforsamlingen blev afholdt i haven Tangvej 20. Formanden John Christiansen bød velkommen.
Med reference til mødeindkaldelsen/dagsordenen forløb generalforsamlingen som følger:
1.

Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Jørgen Christensen, som konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet.

2.

Bestyrelsens beretning
Formanden John Christiansen aflagde beretning om årets aktiviteter, hvor følgende blev
nævnt:
-

Vejen blev igen i år lavet før påske som er vores ønske. Det var også meget tiltrængt, da der
var store huller inden.
Fremover vil der ligge stabilgrus ved indkørslen til Tangvej 10, og alle er velkomne til at
bruge af det, til opfyldning af huller i vejen. Vi har lavet et samarbejde med Jupitervej om, at
vi deler dette læs, også økonomisk.
En opfordring til at beskære hække og hegn langs vejen, så reglerne overholdes.
Der kom ingen til at hjælpe med græsslåningen langs Tangvej d. 23. Juni.
Generalforsamlingen i 2016 bemyndigede bestyrelsen til at anskaffe frugttræer i
’ingenmandsland’. Der er nu plantet to æbletræer og to blommetræer.
Vejlauget ejer nu en buskrydder, som kan lejes for 100 kr + benzin. Den står hos formanden.
Vi har en side under grundejerforeningens hjemmeside, som vi vil forsøge at opdatere
løbende (http://gtts.dk/da/tangvej-vejlaug/)
Endelig meddelte formanden, at han ikke ønsker at fortsætte efter generalforsamlingen i
2018.

3.

Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kontingentet fastholdes på kr. 150,- årligt.

4.

Indkomne forslag
Forslag om reparation af vejen i efteråret. Bestyrelsen tager stilling.
Helle kontakter kommunen ang. hjemmeplejebilernes hastighed.

5.

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Der var genvalg på alle poster, så bestyrelsen ser fortsat således ud:
Formand:
John Christiansen, Tangvej 28
Kasserer:
Helle Lübker, Saturnvej 3
Sekretær:
Torben Lauritzen, Stellavej 10,
Bestyrelsessuppleant:
Ras Jakobsen, Tangvej 20
Revisor:
Berit Pedersen, Tangvej 26
Revisor suppleant:
Connie Rejnhold Jensen, Tangvej 18

6.

Eventuelt
Der var forlydender om at enkelte medlemmer er utilfredse med at vejlauget har brugt penge på
frugttræer, en beslutning som blev truffet på generalforsamlingen i 2016. Vi kan kun opfordre til at man
deltager i generalforsamlingerne, så vi kan have en åben dialog med hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen (referent Torben Lauritzen)
22. august 2017

VEDTÆGTER FOR TANGVEJ VEJLAUG
§1.

a)

Formål for TANGVEJ VEJLAUG er at holde Tangvej i rimelig stand.

b)

Bestyrelsen afgør, hvad rimelig stand er:
- om der skal mere grus på
- om der skal ”raspes” 1-2 gange årligt, afhængig af stand
- hvem der skal foretage arbejdet

Udgifter til formålet vil blive opkrævet medlemmerne en gang om året.
I forbindelse med foreningens opløsning fordeles beløbet mellem de på
tidspunktet værende medlemmer.
§2.

§3.
§4.

Enhver retsmæssig bruger af Tangvej kan være medlem.
a)
Bestyrelsen består af 3 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, heraf
mindst 1 boende ud til Tangvej. Derudover vælges en suppleant. Bestyrelsen
konstituerer sig selv efterfølgende.

b) Hele bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen.
c)Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og formål.
§5.

a)
Regnskab skal afsluttes og underskrives af bestyrelsen og revideres af den
valgte revisor. Regnskabsår 01.01. – 31.12.

§6.

a)
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i
juli måned (lørdag eller søndag).

b) Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel.
Forslag indsendes 1 uge før generalforsamlingen.
c)Sager, der stemmes om, afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
For at opnå vedtægtsændringer kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Hvis ikke dette opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne besluttes ved almindeligt flertal.
d) Dagsordenen på generalforsamlingen er:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
6.
Eventuelt
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag, den 8. juli 2000.
Revideret juli 2001. Revideret april 2012.

