
Toftevang Vejlag 
 

Ordinær generalforsamling i Toftevang Vejlag  
torsdag d. 19. marts 2015  

kl. 19.30 i Husum Kirkes menighedslokaler, Korsager Allé 14 
 
Aktuelle bestyrelse: Finn Hansson (formand), Frode Albrechtsen (næstformand), Morten Overgaard 
Nielsen (sekretær), Jeanette Vollmer (kasserer), Søren Hansen 
 

Dagsorden  
 
Pkt. 1 Valg af dirigent  
 
Pkt. 2 Gennemgang af bestyrelsesreferater 
 
Pkt. 3 Formandens beretning 
 
Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse 
 
Pkt. 5  Orientering om miljøveje ved rådgiver Niels Lützen og bestyrelsen 
 
Pkt. 6 Forslag fra flertal i bestyrelsen: ændring af vejlavets vedtægter så vejlavet kan optage lån.  

Se bilag. 
 
Pkt. 7 Budgetforslag for indeværende år. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. 
 
Pkt. 8 Festudvalg for sommerfest 2015. Slutningen af august.  

Havearbejde fællesgrundene begyndelsen af april. 
Fastelavn søndag den 7. februar 2016. 

  
Pkt. 9 Valg i ulige år 

• Formand: aktuelt Finn Hansson, Toftagervej 8. Genopstiller. 
• Sekretær: aktuelt Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15. Genopstiller.  
• Suppleant for bestyrelsesrepræsentant: aktuelt Ole Schmidt, Toftagervej 13. 

Genopstiller.  
• Revisor: Per Christensen, Hørtoftevej 11. Genopstiller. 
• Revisorsuppleant: Søren Hansen, Toftagervej 6. Genopstiller. 

Den eller de som ønsker at opstille til valg i henhold til ovennævnte, melder sig ved 
generalforsamlingens start. 

 
Pkt. 10 Eventuelt 
 
Under mødet serveres drikkevarer og smørrebrød. 

Hvis du har e-mail, og hvis du ikke er tilmeldt vejlavets mailliste, vil vi bede dig tilmelde dig. 
Send en e-mail med postadresse til info@toftevangvejlag.dk. På forhånd tak. 

 

mailto:info@toftevangvejlag.dk


 
 
Bilag til pkt. 6 
 

Forslag om revision af vedtægterne mht. optagelse 
af lån 2015 

 
 
§4 Administration 
4.1 Administrationen sker ved foreningens vedtægtsmæssige forvaltningsorganer. 

4.2 Udgifter, udover rene administrations- og vedligeholdelses omkostninger, kan kun 

afholdes i henhold til generalforsamlingsbeslutning. 

4.3 Bestyrelsen kan optage lån til udførelse af beslutninger truffet af 

generalforsamlingen. Foreningen hæfter med sin formue og medlemmerne 

hæfter personligt og solidarisk. 

 
§5 Bestyrelse 
5.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. 

5.2 Vejlaget tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og 

kasserer i forening. 

5.3 Bestyrelsen antager den, til udførelse af generalforsamlingsbeslutning, 

nødvendige juridiske og tekniske bistand. 

5.4 Bestyrelsen har fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for to år af 

gangen. 

5.5 Ligeledes for to år ad gangen vælger generalforsamlingen: to revisorer, to 

bestyrelsessuppleanter samt en revisorsuppleant. 

5.6 Valgende fordeles således: 

… 
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