
Ekstraordinær generalforsamling i Toftevang Vejlag 
afholdes tirsdag den 22. august kl. 19.30 i Husum Kirke 
(menighedslokalerne) Korsager Alle 14 

Som tidligere annonceret er der ekstraordinær generalforsamling den 22. august kl. 19.30 og eneste punkt på 
dagsordenen er klimavej. 

Der skal stemmes om følgende to forslag: 

A. Toftevang Vejlag indgår kontrakt med HOFOR om etablering af klimavej som beskrevet i medsendte 
skitseforslag (tegning). Bestyrelsen kan på foreningends vegne indgå kontrakt med HOFOR. 

Note: Skitseforslagte udstikker rammerne for løsningen på overfladen (placering af vejbede, 
parkeringspladser, vejens udformning/forløb, trafikregulering/vejbump), men løsningen under jorden 
(nedsivning eller forsinket tilløb til kloak) vil jf. kontrakt med HOFOR først blive endelig besluttet efter de 
tekniske undersøgelser er afsluttet. De tekniske undersøgelser igangsættes først efter kontraktunderskrivelse. 
Den tekniske løsning under jorden afgøres efterfølgende af HOFOR udfra de foretagne beregninger, 
prøveboringer m.m.  Anlæggets levetid er fastsat til 75 år og HOFOR har ansvar for og afholder udgifter til 
vedligeholdelse i hele anlæggets levetid (dog ikke de ekstra ting foreningen selv har bekostet f.eks. 
trafikbump, træer. m.m.  Disse skal vedligeholdes af vejlaget for vejlagets egen regning). 

B. Bestyrelsen bemyndiges til at bruges op til 400.000 kr. på de udgifter, der ikke dækkes af HOFOR. 
Der er tale om en rammebevilling, da projektet ikke har været i udbud og vi derfor ikke kender de endelige 
omkostninger. 

Note: Beløbet er afsat til at dække udgifter til vejbump, stenbelægning på den lille plads/forhøjelse af 
Tofteagervej (det lave område af vejen), beplantning og begrønning udover den standardløsningen, som bliver 
betalt af HOFOR indenfor rammerne af klimaprojektet, samt andre omkostninger i forbundeet med 
realiseringen af klimavejsprojektet, som ikke kan financieres af HOFOR. De ekstra parkeringspladser på 
fællesarealet er ikke en del af denne finansiering, men kan eventuelt realiseres på et senere tidspunkt. 

Jf. vejlagets vedtægter gælder følgende i forbindelse med afstemningen: Der kan kun afgives én stemme fra 
hvert medlem, uanset hvor mange matr.nr. det enkelte medlem ejer. Der kan højst afgives én stemme fra hvert 
matrikelnummer uanset hvor mange andele det måtte være opdelt i. Stemmeafgivning kan kun ske ved 
personligt fremmøde på generalforsamlingen. Enhver med taleret på generalforsamlingen kan vælge at lade 
sig repræsentere af en anden person, eventuelt ved fuldmagt, dette skal dog meddeles dirigenten ved 
generalforsamlingens begyndelse. En sådan repræsentant har ikke stemmeret. 

Alle dokumenter i relation til klimvej er tilgængelig på vores hjemmeside, herunder kontrakt med HOFOR, 
detaljerede tegninger, billeder m.m. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Toftevang Vejlag


