
Nordstrandens Vejlaug – Vejers Strand  
Formand: Preben K. Hansen, E-post: preben@prebenhansen.eu 

Indkaldelse til generalforsamling 
Jfr. vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som finder sted: 

Lørdag den 13. juli 2019 – kl. 10.00 i teltet på stranden 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.  
Skriftlig beretning vedlagt. 

3. Kassereren gennemgår årets regnskab og fremlægger næste års budget.  
Regnskab og budget vedlagt. 

4. Fastsættelse af årets vejbidrag. 
Bestyrelsen indstiller uændret 200 kr.  

5. Behandling af skriftligt indkomne forslag.  

6. Valg for to år af to adresserelaterede bestyrelsesmedlemmer.  
Niels Svith og Erik Jørgensen er på valg. Begge modtager genvalg. 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.  
Sten Elbæk er på valg. Modtager genvalg. 

8. Valg for 2 år af henholdsvis kasserer og revisor. 
Ikke valg i år. 

9. Eventuelt 
--- 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5 på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest to uger før generalforsamlingen – altså senest lørdag den 29. juni 2019. Forslag 
kan sendes til formanden på e-post adressen: preben@prebenhansen.eu. 

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne 
Preben K. Hansen  

Bilag:  
Beretning for 2018 
Det reviderede regnskab for 2018 
Budget 2019 
Referat af generalforsamling 2018 

mailto:preben@prebenhansen.eu




Nordstrandens Vejlaug 
Juli 2019 

Beretning for 2018. 

Vejenes tilstand 
Grusvejene har generelt en god tilstand. Vedligeholdelsen af grusvejene er i efteråret 2016 
overtaget af Asger Lauridsen, Bordrup 

I 2017 havde vi meget regn, der gav udfordringer med huller i vejene. Denne udfordring havde vi 
ikke i 2018, hvor der på grund af den varme og tørre sommer i stedet var udfordringer med støv 
fra grusvejene. Hertil kom, at der var forskellige byggerier i gang i Vejers, hvor især de store 
entreprenørmaskiner var skyld i store huller i grusvejene. Stofa lægger kabel ind i 
sommerhusene og graver kablerne ned. Det er aftalt, at Stofa renoverer vejene efter at de har 
gravet kablerne ned. Dette lykkes ikke altid og bestyrelsen har været i dialog med Stofa de få 
steder, hvor der er problemer. 

Asger Lauridsen har ikke sin daglige gang i Vejers, men tilser med jævne mellemrum grusvejene. 
Bestyrelsen vil derfor opfordre grundejerne til fortsat at kontakte Vejlauget, hvis der skulle 
opstå akutte problemer med grusvejene. 

Bestyrelsen har et godt samarbejde med Asger Lauridsen, der altid er klar til at udbedre skader 
på grusvejene med kort varsel. Dette var nødvendigt flere gange i løbet af sommeren 2018. 

Bestyrelsen har undersøgt status for udviklingsplanerne for Vejers for så vidt angår 
parkeringspladsen. Der er p.t. ingen udviklingsplaner for parkeringspladsen. Parkeringspladsen 
vedligeholdes nu af Asger Lauridsen uden udgift for Vejlauget. 

Asfaltbelægningen af Nordvej blev renoveret i 2016 og har det fortsat fint. Enkelte steder er 
kanten dog brækket af på grund af, at regnen har skyllet underlaget væk.. Bestyrelsen har 
anmodet Asger Lauridsen om også at være opmærksom på dette og understøtte asfalten med 
grus. 

Bestyrelsen har fortsat besluttet at udskyde renoveringen af det sidste stykke af Nordvej. Det 
skyldes, at det sidste stykke – trods mange lapninger af asfalten – dog ikke er beskadiget i et 
sådant omfang, at renovering er stærkt påkrævet på nuværende tidspunkt. Hertil kommer, at 
det fortsat er uafklaret, hvad der skal ske med parkeringspladsen på længere sigt. De huller, der 
løbende opstår, får vi udbedret i samarbejde med Grundejerforeningens Vejfonde.  

Hastighed i Vejers – specielt på Nordvej 
Bestyrelsen har gennem politiet undersøgt spørgsmålet om hastigheden i Vejers. Politiet har 
oplyst, at hastigheden overalt i Vejers er 40 km/t.  

Beplantningen 
Bestyrelsen opfordrer igen i år medlemmerne til at klippe beplantningen ned, så den ikke er til 
gene for trafikken.  



Planer for de kommende år 
På generalforsamlingen i 2018 tilkendegav bestyrelsen, at vi til generalforsamlingen i 2019 ville 
udarbejde en plan for de kommende års aktiviteter. Bestyrelsen har på et møde besluttet at 
indstille til generalforsamlingen at vi prioriterer kantafgænsning ved asfaltvejen og 
vandafledning fra alle veje. 

Honorar til formanden 
Bestyrelsen har besluttet, at formanden får et årligt skattefrit beløb fremover. Beløbet udgør 1.450 
kr. i 2019.


På bestyrelsens vegne 
Preben K. Hansen 
(formand) 


	Nordstrandens Vejlaug – Vejers Strand
	Indkaldelse til generalforsamling
	Dagsorden
	1. Valg af dirigent
	2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
	3. Kassereren gennemgår årets regnskab og fremlægger næste års budget.
	4. Fastsættelse af årets vejbidrag.
	5. Behandling af skriftligt indkomne forslag.
	6. Valg for to år af to adresserelaterede bestyrelsesmedlemmer.
	7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
	8. Valg for 2 år af henholdsvis kasserer og revisor.
	9. Eventuelt
	Bilag:


	Nordstrandens Vejlaug
	Beretning for 2018.
	Vejenes tilstand
	Hastighed i Vejers – specielt på Nordvej
	Beplantningen
	Planer for de kommende år
	Honorar til formanden


