Referat af generalforsamling i Sebber Vejlaug
d. 04-03-2020 kl. 19.00
1. Valg af dirigent.
Evy Moric valgtes som dirigent.
2. Formanden beretning.
Formandens beretning blev vedtaget.
3. Regnskab og budget.
Regnskab og budget blev godkendt. Kassereren blev af revisor rost for
det fine arbejde, hvor alt er i bedste orden.
4. Evaluering af vejvedligeholdelsen.
En del af de fremmødte gav udtryk for, at de ikke var tilfredse med vedligehold af vejene. Den, høvl som nu bliver bruget på vejene, lukker ikke
hullerne, og det har ikke den store effekt, når der er kørt på vejene.
Huller og vandpytter opstår straks efter, at vejen er blevet høvlet. Der
var også utilfredshed med, at der bliver en stor ”grøft” i siden af vejen.
Det blev foreslået, at vognmanden kunne spørges, om han har mulighed for at rive vejene således, at man kommer i dybden og får løsnet
gruset, så vandet bedre kan trænge ned.
Nogle af de fremmødte havde også et ønske om, at man i stedet for stabilgrus anvendte perlegrus. Det blev af beboere fra Rolighedsvej og
Bygmestervej forslået, at der bliver lavet et forsøg med en anden vedligeholdelse på disse veje. Beboerne her fremførte, at der er for meget
grus på vejen, og at de ikke ønsker mere grus. De vil gerne have noget
af gruset fjernet og vejen revet.
Bestyrelsen fremførte, at det var meget dårlige betingelser, som vognmanden har haft for at holde vejen pga. den store nedbørsmængde i

efteråret. Bestyrelsen var glad for input og ville arbejde videre på at forbedre vejene i samarbejde med vognmanden.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor.
Taco Bos blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Dorthe Nielsen blev
valgt som bestyrelsesmedlem. Hans Ole Pedersen blev valgt som suppleant. Evy Moric valgtes som revisor.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag indkommet. Formanden opfordrede til, at man i
fremtiden sender forslag til bestyrelsen angående vejvedligehold.
7. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Referat af møde efter generalforsamlingen med konstituering af den ny bestyrelse.
Formand: Lea Hansen, Navet 47, 9240 Nibe
Kasserer: Taco Bos, Bygmestervej 7, 9240 Nibe
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Nielsen, Rolighedsvej 9, 9240 Nibe
Suppleant: Hans Ole Pedersen, Bjergvej, Sebbersund, 9240 Nibe

Referent Lea Hansen.

Formandens beretning
2018 har været et svært år at være Vejlaug. Det har ikke været
svært at være formand. Jeg har en god og opbakkende
bestyrelse.
Det har været svært at få vejene til at fungere pga. af de store
vandmængder. Vi har haft den vådeste februar, som er målt
nogensinde.
Det kan ses på vejene, men allerede i efteråret 2019 begyndte
der at være store udfordringer med at vedligeholde vejene.
Vognmanden, som vi benytter, har anskaffet nyt materiel for at
kunne holde vejene. Han har købt en skraber, som skal lave en
profil på vejene, formålet er så at vandet skal løbe væk fra vejen,
så den forbliver stabil. Der er vandpytterne på vejene, som er det
store problem.
Vi har sat frekvensen op på skrabning af vejene. Vi har bedt om
skrabning hver 14.dag, såfremt vejret tillader det.
Vi har haft bestyrelsesmøder og møde med
sommerhusforeningen. Vi er blevet enige med
sommerhusforeningen om, at det grus, som vejlauget leverer og
alle medlemmer må tage af er at finde på Navet, man er så
velkommen til at afhente grus til lapning af vejene.
Vi har haft en del problemer med nets og CVR registeret, men det
er heldigvis løst nu. Det har krævet en del timer at få løst.
Tak for dette år, vi tager fat på et nyt om lidt.

