Indkommet forslag fra Søren Kunst

Forslag til ændring af vejvedligeholdsordningen i JSG
A.

B.

C.
D.

E.
F.

Generalforsamlingen pålægger JSG bestyrelsen at beregne hver vejs
akkumulerede del af opsparingen/saldoen på vejvedligeholdskontoen pr. 10.
april 2018 [beregningsmetode, se note 1 nedenfor]
JSG bestyrelsen pålægges at offentliggøre hver vejs opsparingsdel på JSG’s
hjemmeside og løbende holde hver vejs akkumulerede opsparingsdel ajour
med vejens indbetalinger og foretagne udbetalinger for udført vedligehold af
vejen
JSG bestyrelsen kan alene igangsætte vedligeholdelsesarbejder på en vej
såfremt vejens opsparingsdel kan dække omkostningerne til dette arbejde
En vej kan indbetale et ekstra beløb til JSG’s vejvedligeholdskonto, så et
planlagt eller ønsket/nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på vejen kan
igangsættes af JSG bestyrelsen
En vej kan på et hvilket som helst tidspunkt udmelde sig af
vejvedligeholdsordningen i JSG
Ved en vejs udmeldelse skal vejens akkumulerede opsparingsdel udbetales
til vejens grundejere, ligeligt fordelt mellem grundejerne

Note 1. Beregning af vejenes opsparinger pr. 10. april 2018
Forudsætninger: En vejs gennem årene indbetalte beløb til vejvedligeholdelse
betragtes nulstillet det år seneste planlagte vejvedligehold af vejen blev udført.
Herefter vil efterfølgende indbetalinger til ordningen anses som en opsparing til
næste planlagte vejvedligehold af vejen.
Faktuelt: Hvert år har alle grundejere på en vej i ordningen indbetalt det samme
beløb til vejvedligeholdsordningen. Der er forskelligt antal grundejere på de enkelte
veje. Der er også forskellige perioder siden de enkelte veje senest har fået udført
deres planlagte vejvedligehold. Dermed er vejenes akkumulerede opsparede dele af
vejvedligeholdskontoens saldo forskellige.
Beregningsmetode: For at opnå en fair fordeling af saldoen på
vejvedligeholdskontoen pr. 10. april 2018 beregnes hver vejs opsparing på følgende
måde:
1.

Hver vejs antal andele beregnes således: antal grundejere på vejen ganget
med antal år siden vejens planlagte vejvedligehold senest er udført.

2.

Værdien af én andel beregnes således: Alle vejenes antal andele lægges
sammen (summen af andele), og saldoen på vejvedligeholdskontoen
divideres med summen af andele

3.

Hver vejs akkumulerede opsparing beregnes således: Vejens antal andele
ganges med værdien af én andel

Historik, saldo på vejvedligeholdskontoen:
JSG’s Vejvedligeholdskonto pr. 31. december 2015:
JSG’s Vejvedligeholdskonto pr. 31. december 2016:

887.665 kr.
1.001.930 kr.
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