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Referat af generalforsamling i Toftevang Vejlag
torsdag d. 16. marts 2017
Referent: Morten Overgård Nielsen
Pkt. 1

Valg af dirigent
Søren Lauridsen, Toftagervej 6, blev valgt.
Dirigenten gjorde rede for at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.
Optælling af fremmødte stemmeberettigede: 28 stemmeberettigede var til stede.

Pkt. 2

Gennemgang af bestyrelsesreferater
Formanden redegjorde for at referaterne har været tilgængelige på vejlavets hjemmeside www.toftevangvejlag.dk og efterspurgte spørgsmål til referaterne. Der var ingen
spørgsmål til referaterne.

Pkt. 3

Formandens beretning 2016-2017
Formanden redegjorde for sin beretning. Beretningen kommer til at ligge på vejlavets
hjemmeside, her i referatet bringes kun uddrag.
Vejlavets maildatabase eksisterer desværre ikke længere pga. tekniske problemer. Formanden opfordrer medlemmer til at koble sig på en ny mailliste ved at maile til
info@toftevangvejlag.dk. Husk at skrive vejadresse på mailen.
Formanden takkede endnu engang Ole Schmidt for hans utrættelige oprydning ved
vores fællesgrunde også i det forgangne år.
Snerydning har ikke fungeret, og vejlavet har derfor sparet penge. Men den nye bestyrelse skal drøfte hvordan rydningen skal finde sted fremover.
Fordi sekretæren, der også fungerer som webmaster vejlavets hjemmeside, ikke ønsker genvalg, opfordrer bestyrelsen et medlem til at melde sig som webmaster.
Formanden fremlægger det historiske forløb med klimavejprojektet, også om hvorfor
HOFOR har fjernet Toftagervej og den sydlige del af Ærtebjergvej fra nedsivningsdelen
af projektet. Formanden nævner at der blev rejst en række problematikker på informationsarrangementet lørdag den 11. marts.
Bestyrelsen ønsker at Facebookgruppen der hører til vejlavet, skifter navn så man ikke
kan være i tvivl om at den ikke er knyttet til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker ikke at
være knyttet til Facebook.
Eva, Toftagervej 13, foreslår at Facebookgruppen bliver den officielle kommunikation.
Eva har ikke fået svar på de to spørgsmål som hun har stillet på forum på hjemmesiden
inden generalforsamlingen. Formanden svarer at han skal have tid til at høre bestyrelsen for at kunne svare.
Steen, Toftagervej 5, foreslår at bestyrelsen tager mod Facebookgruppen med kyshånd.
Generalforsamlingen opfordrer den nye bestyrelse til at overveje en tostrenget kommunikationsstrategi hvor diskussion kunne være på Facebook og dokumenter på
hjemmesiden.
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Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Der var spørgsmål fra medlemmer om hvorfor foreningen har så stort overskud hvert
år. Formanden forklarer at det er opsparing til vej- og fortovsrenovering.
Formanden foreslår at vi afventer klimavejprojektet før vejlavet afgør om kontingentet
evt. skal nedsættes.
Derefter yderligere diskussion om hvorvidt kontingentet kan sættes ned.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
PAUSE med tid til at spise smørrebrød

Pkt. 5

Bestyrelsen: orientering om klimavejprojektet
Thorbjørn, Hørtoftevej 7, suppleant til bestyrelsen, redegjorde for informationsarrangementet lørdag den 11. marts. Han sagde at vejlavet bør have opmærksomhed på de
punkter som vejlavet ved, er problematiske i skitseforslaget.
I lørdags diskuterede de fremmødte hvordan vejlavet kan arbejde videre. En del problemstillinger skal afklares, meget er uklart. Nedsivningen i lerjorden skal overvejes.
Der var stemning blandt deltagerne i arrangementet for at HOFOR skal acceptere andre løsninger end nedsivning.
Vi skal vide mere om nedsivningsmuligheder, bortledning af vand skal undersøges.
Opsamlingen på informationsarrangementet var at deltagerne var mere til forsinkelse
af vand til kloak end til nedsivning.
Forskønnelsen og hastighedsdæmpende foranstaltninger var deltagerne positive over
for.
Om parkering var der stemning for at skitseforslaget indeholder for få parkeringspladser. Der fremkom på informationsarrangementet et forslag om at der bør være én gadeparkeringsplads til hver parcel.
Der var et ønske om at Toftagervej også bør trafikdæmpes.
Formanden redegør for den kommende proces. Han sagde at døren lukkes 1. juni, dvs.
at et projekt skal være færdigt og vedtaget inden 1. juni. Der kommer en ekstraordinær generalforsamling i sidste halvdel af maj hvor et færdigt projektforslag skal til afstemning.
Der blev stillet spørgsmål om hvornår kontrakten fra HOFOR ligger klar. Formanden
redegør for at det er uklart, men at der på nuværende tidspunkt ligger udkast til en
kontrakt, en standardkontrakt, på vejlavets hjemmeside www.toftevangvejlag.dk.
Det blev diskuteret om der bør komme flere informationsmøder. Formanden mener
ikke der bliver behov for flere møder.
Et medlem udtrykte stor tilfredshed med det afholdte informationsmøde.
Et andet medlem undredes over hvorfor der er så meget diskussion om problematikken. Medlemmer vælger en bestyrelse som der bør være tillid til.
Morten (sekretær i vejlavet de seneste tre år) gjorde rede for hvorfor han har valgt at
stoppe i bestyrelsen. Han mener at han har medansvar for at klimavejprojektets fundament, nedsivning i vores lerjord, ikke er blevet undersøgt og bearbejdet grundigt
nok. Han mener derfor ikke at han levet op til medlemmernes tillid, og derfor ønsker
han ikke genvalg til bestyrelsen.
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Thorbjørn (Hørtoftevej 7, suppleant til bestyrelsen) fremlagde at han er uenig med
Morten. Thorbjørn mener at vi bliver klogere med tiden.
Martin, Gårdtoftevej 5, spørger om hvorvidt der foreligger en risikovurdering for hver
enkel parcel. Svaret er at der ikke ligger ingen risikovurdering, hverken for hver enkel
parcel eller for hele vejlavsområdet.
Steen, Toftagervej 5, spørger om hvad alternativet er til klimavejprojektet.
Andreas, Toftagervej 4, spørger til hvilke prøver der er foretaget. Thorbjørn svarer at
der er foretaget meget få prøver, faktisk kun én, nemlig en nedsivningsprøve på den
store fællesgrund.
Thorbjørn mener at nedsivning formodentlig ikke kan finde sted ret mange steder.
Eva, Toftagervej 13, mener at vejlavsmedlemmerne er glade amatører i forhold til klimavejprojektet, også bestyrelsen. Hun mener at udgangspunktet dog må være at det
ikke må blive værre end det er nu for alle parceller. Hun mener at det bør være det
centrale - som det var i lørdags.
Ole (Toftagervej 13, suppleant til bestyrelsen) fremhæver at det må være muligt at arrangere et møde med specialister fra HOFOR før en generalforsamling så spørgsmål
kan afklares før medlemmerne skal træffe endelig beslutning.
Lise, Ærtebjergvej, mener at der skal udarbejdes et færdigt projektforslag inden slutningen af maj.
Jeanette, kasserer i vejlavet mener at nedsivningen er en følsom problemstilling, men
hun mener at vi skal have tillid til HOFOR.
Thorbjørn mener at det er vigtigt at vejlavet formulerer spørgsmål og krav til HOFOR.
Derefter må der komme et nyt skitseforslag fra HOFOR. Hvis de ikke kan levere det, så
skal der være en kattelemsklausul i forhold til kontrakten, mener han.
Steen spørger: Hvad hvis projektet ikke fungerer? Hvad vil HOFOR så gøre?
Finn kan ikke svare på det. Det fremgår ikke af kontraktudkastet.
Anne-Marie, Toftagervej 12, mener at det er rigtig vigtigt at få foretaget uvildige prøver.
Afrunding: Vejlavet har behov for yderligere information.
Pkt. 6

Bestyrelsen: ændringsforslag til vedtægterne
Formanden redegjorde for de to forslag som er ment som formaliteter. Forslag 1 skal
sikre at vejlavsmedlemmer ved den årlige oprydning ved fællesarealerne er omfattet
af vejlavets forsikring, forslag 2 skal tydeliggøre vedtægterne i forhold til restancer.
Afstemning begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7

Forslag fra medlemmer: tre forslag i relation til klimavejprojektet
Morten, Toftagervej 15, gjorde på vegne af forslagsstillerne rede for de tre forslag.
Han lagde vægt på at målet med forslagene dels var at sikre at bestyrelsen opsøgte
den nødvendige faglige bistand, dels at sikre information om og diskussion af klimavejprojektet på generalforsamlingen.
Forslag 1
Der var ændringsforslag fra bestyrelsen og med ændringsforslaget blev forslaget støttet af bestyrelsen og enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen med følgende formulering: ”Når der eksisterer en endelig plan for klimavejprojektet udarbejdet af
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HOFOR, så er bestyrelsen forpligtet til lade et uvildigt ingeniørfirma vurdere vandafledningen i projektet samt at lade en uvildig sagfører vurdere kontrakten. Vejlavet kan
betale hvis ikke kan dækkes af projektet.”
Forslag 2
Også her var er ændringsforslag fra bestyrelsen og med ændringsforslaget blev forslaget støttet af bestyrelsen og enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen med følgende formulering: ”Der stilles forslag om at der foretages yderligere boreprøver med
henblik på afklaring af nedsivningsevnen i jorden i vejlavet. Boreprøverne skal foretages hvor der skal være nedsivning af vand, fx hvor faskiner skal placeres. Vejlavet kan
betale hvis prøverne ikke kan dækkes af projektet.”
Forslag 3
Morten trak forslaget tilbage, men omformulerede til at generalforsamlingen henstiller til vejlavsbestyrelsen om at sikre at et klimavejprojekt i givet fald skal vedtages med
markant flertal på en velbesøgt generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.
Formanden udtrykker garanti for at den kommende bestyrelse respekterer at det er
afgørende at en ekstraordinær generalforsamling skal være velbesøgt, og at et klimavejprojekt skal vedtages med markant flertal.
Bestyrelsen forpligter sig til at lave et informationsmøde som det i lørdag den 11.
marts INDEN den ekstraordinære generalforsamling (et endeligt klimavejprojekt skal
til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling).
Pkt. 8

Budgetforslag for indeværende år. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent
Vedtaget med akklamation.

Pkt. 9

Valg til aktivitetsudvalg, herunder festudvalg for sommerfest 2017, havearbejde
fællesgrundene begyndelsen af april samt fastelavn februar 2018
Søren (Toftagervej 14) er fortsat formand for aktivitetsudvalget.
Øvrige medlemmer: Mette (Toftagervej 25), Kasper (Toftagervej 11), Lone (Ærtebjergvej 24), Søren (Toftagervej 14), Mille (Toftagervej 10), Vibe (Toftagervej 8). Udvalget er
åbent – man kan blot henvende sig til Søren, Toftagervej 14.
Vejlavet søger som tidligere nævnt en webmaster.

Pkt. 10

Valg i ulige år
• Formand: aktuelt Finn Hansson, Toftagervej 8
Genopstiller. Genvælges enstemmigt.
• Sekretær: aktuelt Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15
Genopstiller ikke.
Kandidat: Thorbjørn Nesjan. Vælges enstemmigt.
• Suppleant for bestyrelsesrepræsentant: aktuelt Ole Schmidt, Toftagervej 13
Genopstiller. Genvælges enstemmigt.
• Suppleant i stedet for Thorbjørn
Søren Isskov Meyer, Toftagervej 17, har givet tilsagn om opstilling, men var
ikke til stede. Vælges.
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Revisor: aktuelt Lars Boye, Hørtoftevej 13
Genopstiller. Var ikke til stede, men har givet tilsagn om opstilling. Genvælges
Revisorsuppleant: aktuelt Søren Lauridsen, Toftagervej 6
Genopstiller. Genvælges

Eventuelt
Der holder en bil uden nummerplader på Gårdtoftevej. Formanden beder om at naboerne ordner der.
Mikkel Benn ønsker at lægge fotos fra fastelavn på Facebook. O.k. fra tilstedeværende.
Ole, Toftagervej 13, undersøger hvordan vi evt. kan kobles på Nabohjælp.
Generalforsamlinger udtrykker at der bør være blomster og en folder til nye beboere
så de kan føle sig velkomne i vejlavet.

