
Referat fra generalforsamling i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug

Lørdag den 11. marts 2023 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Hvide Sande

1. Valg af dirigent 
a. Morten Millandt Nielsen
b. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Årsberetning ved formand for forretningsudvalget Henrik Lumholdt
a. Se venligst beretningen som bilag

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskaber for de 2 foreninger 
a. Leo Pedersen gennemgik begge regnskaber som blev godkendt

4. Indkomne forslag
a. Forretningsudvalget foreslår vedtægtsændringer

i. 38 stemmer for vedtægtsændringerne, 0 stemmer imod, 0 stemmer blank
b. Forslag om at reducere vejbump

i. Da forslaget strider mod Vejloven kunne forslaget ikke sættes til afstemning
ii. Link til katalog over typegodkendte vejbump: VR-G, Trafikarealer, by, Katalog over 

typegodkendte bump, juni 2009 (aarhus.dk) 
iii. Link til afstandskrav: Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning - 

vejbump (trafitec.dk) (side 16)
c. Valg om at fjerne vejbump og finde en anden løsning

i. 3 stemmer for, 21 stemmer imod, 8 stemmer blank
d. Forslag om at forbedre kørslen ved købmanden

i. Forretningsudvalget har undersøgt mulighederne og været i dialog med kommunen, 
købmanden og Sol og Strand, men det har ikke været muligt at finde en løsning.

e. Naturrum Bjerregård. Det var stemning for at tage dialog med Naturstyrelsen omkring udvikling af 
området

f. Forslag om asfaltering af Julianevej. Der var ikke stemning for asfaltering men vejlauget vil gerne 
foretage støvbinding ved behov.

5. Budget for Vejlaug
a. Blev godkendt 

6. Valg til Forretningsudvalget
a. Thomas Jensen valgt ind 
b. Karin Nielsen valgt ind
c. Morten Johannsen genvalgt

7. Valg af suppleanter
a. Grethe Cornett valgt ind
b. Gudrun Arnborg genvalgt

8. Valg af revisor (for 1 år ad gangen)
a. Leo Pedersen genvalgt

9. Fastsættelse af årskontingent for Grundejerforening 2024
a. Forretningsudvalget foreslår nedsættelse til 100 kr. Forslaget ikke stemt igennem. Der fortsættes 

med 200 kr.
10. Fastsættelse af Vejbidrag 2024

a. Forretningsudvalget foreslår nedsættelse til 300 kr. Forslaget ikke stemt igennem. Der fortsættes 
med 445 kr.

11. Eventuelt.
a. 20 oktober 2023 er der arbejdsdag
b. Der blev udtrykt ønske om en bedre beskæring fra grundejerne på begge sider af især 

Humlegårdsvej da vejen bliver smallere og mindre sikker for de bløde trafikanter. Opslag sættes på 
Facebook

c. Generalforsamlingen takkede Henrik Lumholdt og Maria Link for deres indsats

https://www.trafitec.dk/sites/default/files/publications/vejbump.pdf
https://www.trafitec.dk/sites/default/files/publications/vejbump.pdf
https://www.aarhus.dk/media/13047/katalog-over-typegodkendte-bump.pdf
https://www.aarhus.dk/media/13047/katalog-over-typegodkendte-bump.pdf

