Tangvej Vejlaug
Kontingent (150kr) betales ved overførsel til
Reg. nr.: 9354 - Kontonr.: 0000160715
MobilePay: 29653375 (Henning)
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
Maj 2019
Hermed indkaldes til generalforsamling i Tangvej Vejlaug.
20. juli 2019 – kl. 14.00
i haven Uraniavej 2

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.
På bestyrelsens vegne – Torben Lauritzen

Referat af generalforsamlingen i TANGVEJ VEJLAUG
Lørdag, den 14. juli 2018 – Kl. 14.00
Generalforsamlingen blev afholdt i haven Tangvej 28. Formanden John Christiansen bød velkommen.
Med reference til mødeindkaldelsen/dagsordenen forløb generalforsamlingen som følger:
1.

2.

Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Søren Rasmussen, som konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet.
Bestyrelsens beretning
Formanden John Christiansen aflagde beretning om årets aktiviteter, hvor følgende blev nævnt:
Vejen nåede lige at blive lavet inden påske, trods den sene frost, og den har holdt sig fint siden, til
dels fordi vi har være heldige med vejret. I efteråret tog Jørgen og Henning initiativ til, i samarbejde
med bestyrelsen, at få bestilt et læs større sten, som de fik lagt i hullerne, hvilket har hjulpet meget.
- Der er blevet gravet fibernet ned i vejen, og de opgravede områder er reetableret.
- Bestyrelsen har talt med hjemmehjælpen og det har hjulpet på farten på vejen. Der er dog stadig
personer der kører for hurtigt.
- Antallet af medlemmer er faldet, og udgifterne til vejen stiger, så der blev opfordret til at man spørger
sin nabo, om vedkommende har betalt.
- Ingenmandsstykket ved Plutovej er blevet slået af Jørgen og Henning, så nu mangler stykket mod
Asylvej (det blev ordnet mandag d. 16. 06.).
- Formanden sluttede med at fastslå at det var hans sidste beretning som formand.
Bemærkninger:
- Aftalen om at dele grus med Jupitervej, som blev nævnt i referatet fra sidste års generalforsamling,
er aldrig trådt i kraft, og det blev besluttet at annullere den.
- Der var et ønske om at se en medlemsliste. Bestyrelsen laver en sådan
- Der var en opfordring til at få oprettet en ehvervs Mobile Pay aftale, hvilket koster 75 øre/betaling.
Det arbejder bestyrelsen videre med.
- Der var en opfordring til at lave en seddel, der kan hustandsomdeles, og som gør opmærksom på
vejlauget. Bestyrelsen er i gang med dette.
-

3.

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

4.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Den siddende formand og kasserer havde begge meddelt, at de ikke ønskede genvalg, så ny formand
er Jørgen Christensen og ny kasserer er Henning Ibsen. Der skal lyde en stor tak til John Christiansen
for hans mangeårige indsats som formand, og til Helle Lübker for at påtage sig hvervet som kasserer.
Post
Navn
Adresse
Email
Telefonnr.
Formand

Jørgen Christensen

Uraniavej 2 jorgensc1947@gmail.com

42914767

Kasserer

Henning Ibsen

Uraniavej
10

29653375

Sekretær

Torben Lauritzen

Stellavej 10 tl@magus.dk

Suppleant

Ras Jakobsen

Tangvej 20

Revisor

Berit Pedersen

Tangvej 26

mie.henning.ibsen@gmail.com

51863061

Revisor suppleant Connie Rejnhold Jensen Tangvej 18
6.
-

Eventuelt
Indsamle mailadresser på medlemmer. Send gerne jeres mailadresser til formanden.
Skilte ved vejen, så vejlauget bliver synligt. Enighed om at det var et godt forslag.
Forslag om at hyre gartner til at slå kanterne langs Tangvej. God ide, men må vente til økonomien er
bedre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen (referent Torben Lauritzen), 17. juli 2018

VEDTÆGTER FOR TANGVEJ VEJLAUG
§1.

§2.

§3.

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.
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.

§4.

d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagsordenen på generalforsamlingen er:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Eventuelt

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag, den 8. juli 2000.
Revideret juli 2001. Revideret april 2012.

Arsregnskab Tangvej Vejlaug 2018
fndtcegter:
Kontingent

kr.

11.400 ,00

Renter

kr.

34,97

fndta?gter i alt

kr.

11.434,97

Udgifter i alt

kr.

6.688,20

Arets over-/underskud

kr.

4.746,77

kr.

17.471,13

kr.

17.471,13

Udgifter:
Kantor

kr.

0,00

Porto

kr.

0,00

Generalf./M0der

kr.

144,45

Vedligeholdelse vej

kr.

6.543,75

Diverse

kr.

0,00

Bankbeholning

kr.

12.724,36

Aktiver i alt
Egenkapita l

01-01-2018 kr.

Arets overskud/underskud

kr.

12.724,36
4.746,77

Passiver i alt
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Foranstaende regnskab for aret 01-01-18-til 31-12-18 har jeg revideret og godkendt.
Jeg har kontrolleret bilagene samt bogf0ringen. Statusposter er afstemt med
foreliggende bilag. Revisionen har ikke givet anl dni

ti/ c#'/4 i1!f/t

g/
R0nde, den

1JR..

il bem rkninger.

2019

Berit Pedersen

