Referat af ordinær generalforsamling for Sebber Vejlaug,
mandag den 21 juni 2021, Sebbersund
________________________________________________________________________
1. Valg af dirigent
Evy Moric blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Formanden, Lea Hansen, fremlagde bestyrelsens beretning.
”Året 2020 har været et mærkeligt år.
Pga. af meget hjemme arbejde og mange besøgende i naturen, har der været en
del trafik på vejene.
Der har også været store byggerier i gang på Navet og andre steder i byen som har
gjort det svært at holde vejen i god stand uden huller.
Der har været nogle, som har henvendt sig, fordi de var kraftigt berørt af hullerne.
Vi har talt med vores entreprenør om problemerne og han har forsøgt at rette det op
så godt, som muligt.
Vi har bemærket, at nogle har synes det svært at komme i kontakt med bestyrelsen
og vi har derfor nøje gjort opmærksom på vores telefonnumre, så tag endelig kontakt hvis der er problemer.
Vejlauget er en selvstændig forening og man skal henvende sig til os og
ikke borgerforeningen.
Jeg har et nemt bestyrelse at arbejde sammen med og en god entreprenør til at udføre arbejdet.
Det økonomiske er ikke noget problem, som vi vil komme ind på senere.”
Der var ingen bemærkninger
3. Regnskab og budget
Taco Bos fremlagde regnskab og budget for 2021.
4. Evaluering af vedligeholdelse af grusvejene
Der var enighed om at vejene i det store og hele var fint vedligeholdt.
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant samt 1 revisor.

Lea Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Hans ole Pedersen blev valgt til suppleant.
Som revisor valgtes Evy Moric
6. Indkomne forslag
Der var et forslag fra bestyrelsen om at nedsætte kontingentet til halv pris indtil der
er 50.000kr på vejlaugskontoen. Begrundelsen er at der er mange penge på kontoen og vejlauget har ikke til formål at samle penge sammen. Vi ønsker at vedligeholde vejene, som er formålet ifølge vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget, dog med den bemærkning, at kontingentet kan sættes op
til hel takst igen, hvis der bliver behov for at ansætte en anden og dyrere vognmand.
Nuværende takster: 350 kr. for helårsbeboelse, 175 kr. for sommerhusene.
Nye takster fra 01-01-2022: 175 kr. for helårsbeboelse, 8750 kr. for sommerhusene.
7. Eventuelt
Beboerne på Navet 46 ønsker at der gøres opmærksom på at hastigheden er 20
km/t ved færdsel på Navet. Dette forsøges efterkommet ved at sætte et grønt skilt
op med venlig henstilling om 20 km i timen.
Der er et stort hul ved slæbestedet på Navet, som Vejlauget vil få, vognmanden til
at udbedre.

