Kystvejs Vejlaug, Binderup-Bjert Strand
Referat for generalforsamlingen 2022
Lørdag, den 28. maj 2022
Der deltog 35 personer, som repræsenterede 20 ejendomme

1. Valg af dirigent
Til dirigent blev Erik Graversen valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Formandens beretning
Bestyrelsen startede med at præsentere sig selv, dog var Bjarne Pedersen
(kasserer) fraværende.
Der er 172 mulige medlemmer i Vejlauget, hvor der er stor opbakning med 98 %
tilslutning. Men enkelte er dog i kontingentrestance.
Der er i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Pga. mange nye deltagere i generalforsamlingen startede formanden med at
orientere om Vejlaugets historik. Af væsentlige punkter kunne formanden oplyse:
● 2006 / 2007 - Vejlauget blev stiftet.
● 2010 - Vedtægterne blev vedtaget, men revideret i 2016. Formålet var at
holde vejene i god stand, grundejerne sørger selv for rabatter, hække,
snerydning m.m.
Vejlauget repræsenterer grundejerne.
Fordeling af udgifterne følger stadig den af Kolding Kommune fordelingsnøgle
fra 2005.
● Grusvejene (Buskvej, Kausvej og Søren Krogs Vej) er vejberettiget.
● 2015 - Ny privatvejslov bliver gældende
Kystvej startede som grusvej, men der var meget støv og støj. Desuden var det
forbundet med store omkostninger at vedligeholde vejen. Der blev lavet OB

belægning på Kystvej, hvilket resulterede i en god vej. Men da man kunne
konstatere, at farten derved blev sat op, blev der etableret vejbump.
Grusvejene (Buskvej, Kausvej og Søren Krogs Vej) er fortsat som grusveje, men den
øgede nedbørsmængde givet øget “slid” på vejene.
Pga. dette blev der på generalforsamlingen i 2021 foreslået, at bestyrelsen skulle
undersøge muligheden for OB belægning på de 3 grusveje. Dette vedrører 76
ejendomme og iflg. det indhentede tilbud fra entreprenøren, vil omkostningen pr.
ejendom andrage ca. 6.000 kr.
For at gå videre med det samlede projekt, så vil det kræve min. 90 % opbakning fra
de 76 ejendomme. Desuden skal indbetalingen fra alle ejendomme være på plads,
før arbejdet sættes i gang.
I 2021/2022 er der foretaget vedligehold af grusvejene. Desuden er 3 defekte bump
blevet udskiftet med asfalt bump.
For resten af 2022 er planen følgende:
● Hjemmesiden skal opdateres.
● Der skal udarbejdes en skrivelse til grusvejene om en evt. OB belægning.
● Der skal etableres et grusdepot ved P-pladsen.
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde
gennem det sidste år.
—-----------------------------------------------------------Spørgsmål: Mht. til de 3 grusveje, vil det så ikke være solidarisk, hvis alle
medlemmer af Vejlauget (incl. Kystvej) er med til at betale for en evt. OB belægning.
Svar: Da de 3 grusveje er vejberettiget på Kystvej, mens beboerne på Kystvej ikke er
vejberettiget på de 3 grusveje, så har dette ikke været med i overvejelserne.
Der var herefter en diskussion blandt de fremmødte fra grusvejene, hvor meningerne
om en evt. OB belægning var forskellige.
Formanden foreslog en vejledende forhåndstilkendegivelse blandt de
repræsentanter fra de 3 grusveje, som deltog i generalforsamlingen. Blandt de 11
repræsentanter fra de 3 grusveje, var de 7 imod en OB belægning. Det vil derfor
blive umuligt at skaffe det nødvendige 90 % flertal for projektet, hvorfor bestyrelsen
ikke vil arbejde videre med et samlet projekt.

Såfremt der er en enkelt vej som stadigvæk er interesseret og kan skaffe en
opbakning på min. 90 %, så vil bestyrelsen stadigvæk være behjælpelig og stiller
gerne op til et møde.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2021
Regnskabet blev fremlagt og efterfølgende godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag for 2023
Budgettet for 2023 blev godkendt incl. en stigning i vejbidraget på ca. 11 %.
Derved vil vejbidraget for 2023 andrage:
● Sommerhuse og grunde: 250 kr.
● Helårshuse: 500 kr.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Bredlund
Bjarne Pedersen
Jens Haue

- genvalgt for 2 år
- genvalgt for 2 år
- genvalgt for 2 år

Christian Trillingsgaard og Lotte Tønder var ikke på valg.
7. Valg af suppleant
Elan Kristensen blev valgt for 2 år
8. Valg af revisorsuppleant.
Pia Sandau blev valgt for 2 år.
(Revisor Clara Rigenstrup var ikke på valg)
9. Hjertestartere
Jens Haue gav en kort status på hjertestartere:

● Vejlauget har i oktober 2020 opsat 2 hjertestartere på hhv. Kystvej 47 og
Kystvej 98 (Binderup Strand Pavillon)
● Ejeren af Kystvej 71A har for egen regning opsat en hjertestarter på sin
ejendom.
Alle 3 hjertestartere er tilmeldt Trygfonden’s offentlige hjertestarterregister.
Desuden er der til orientering i december 2021 opsat en hjertestarter i Moshuse,
nemlig på Moshusevej 26.
Så vores område er rigtig godt dækket ind på dette område.
Til orientering har der faktisk i oktober 2021, via alarmcentralen 112, været rekvireret
en af vore hjertestartere til en “hjerteløber”, nemlig den på Kystvej 47.
10. Eventuelt
Der var ingen punkter.

Binderup, den
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