
  

Generalforsamling  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og 
Hvesager 
 

 
Dato: 07-02-2017 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor 
4. Træfældning på Højager og Hvesager (uddybende tekst samt kort udleveret med 

indkaldelsen) 
5. Rettidigt indkomne forslag. 

Forslag fra Annegrethe Høgsvig og Palle Jessen om inddragelse af den sidste del af 
Hvesager i træfældningsplanen. 

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 
8. Valg af revisor samt suppleant 
9. Eventuelt 

 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelses forslag til dirigent ”Karsten Lomholt” blev godkendt af de fremmødte.  
Gennemgang af formalia herunder rettidig indkaldelse til generalforsamling. 
Der var 33 fremmødte borgere heraf 6 fra Bestyrelsen og dirigent.  
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Formanden aflagte beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år.  
Generalforsamlingen i 2016 medførte bl.a. 2 opgaver til bestyrelsen; et ønske om at etablere fortove ved 
Højagercenteret (hestefolden) og fældning af træer på Højager. Spørgsmålet omkring fortove ved 
Højagercentret er sendt til Vejle Kommune, som er myndighed på området. Grundejerforeningen afventer 
svar på henvendelsen.  
Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i planen omkring fældning af træer langs Højager og del af 
Hvesager. Der har været en god dialog med Vejle Kommune omkring træfældningsplanen, som har meldt 
positivt tilbage. Vejle Kommune finder at planen opfylder et ønske om udtynding af træer og samtidig 
bevarer lokalplanens bestemmelse om visuelt ”alle præg” på Højager og Hvesager. Planen sendes til 
stemning under pkt. 4. 
Der er foretaget en kraftig beskæring af træer og buske langs stierne Højagerstien og Hvesagerstien 
samt ved Fårupstien. Beskæring skal foretages af grundejer og skal ske så lamperne frit kan oplyse 
stierne. Er klipning ikke foretaget inden skoleernes start i august, iværksætter Grundejerforeningen 
beskæring. Målet er, at stierne skal være oplyste og sikre at færdes på, når et nyt skoleår starter. 
Målene på boldbanen er renoveret. Det har ikke været nødvendigt, at slå boldbanerne ekstra i denne 
sæson, da kommunen har opnormeret og udvidet klippe sæsonnen. 
Der var kun få spørgsmål til formandsberetningen. Der blev drøftet vedligehold af boldbaner, mark ved 
hjørne af Hvesager og Fårupvej og klipning af hegn generelt. 
 
Ad 3. Aflæggelse af regnskab 
Martin fremlagde bestyrelsens regnskab, som er godkendt af revisor. Der blev bemærket at foreningen 
har en god kassebeholdning til dækning af evt. uforudsete udgifter og nye opgaver. 
 
Ad 4 & 5 Træfældning på Højager og Hvesager og ændringsforslag 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen har der været vedlagt en plan for fældning af træer 
langs Højager og Hvesager. Baggrund for planen blev drøftet. Træerne langs vejene er plantet tilbage i 
starten af 1970érne og mange træer har nået en størrelse og volumen som gør, at de skygger og generer 
især borgerne på nordsiden af Højager.  Ønsket om at få mere lys i haver langs vejene og sikring af 
udgåede træer og nedfaldne grene mv har medført, at Bestyrelsen har udarbejdet den fremsendte plan. 
Fældning af træer skal foretages under hensyn til lokalplanen bestemmelser og afstemning hos borgerne 
i Grundejerforeningen. 
 
Drøftelse af indkomne forslag 



  

Der er indkommet forslag fra en borger på Hvesager om, at medtage træerne i det ”ydre Hvesager” i 
fældningsplanen. Bestyrelsen har fremsat et ændringsforslag til det indkomne, således at der aftales med 
en enkelt repræsentant hvordan det ydre Hvesager kan medtages i træfældningsplanen. 
Fremgangsmåden blev godkendt på Generalforsamlingen. 
 
Der var en god drøftelse af beskæring, planen mv. der var synspunkter for og imod planen og nedenfor 
er et udvalg af spørgsmål: 
Genplantning af nye træer?.  
Genplantning er ikke en del af den udsendte plan, men evt. en fremtidig opgave for Grundejerforeningen, 
som til den tid også formodes at skulle finansiere evt. nye træer. 
 
Hvordan skal man stemme?. 
Der var spørgsmål til på ”hvilket grundlag den enkelte borger skulle træffe beslutning om planen, om det 
var ud fra egne holdninger eller af hensyn til fællesskabet”. 
Grundejer foreningen oplyste, at det var en demokratisk afstemning og alle havde mulighed for at 
stemme i overensstemmelse med egen overbevisning. Og at træerne giver forskellige oplevelse nogle er 
meget glade for træerne og andre er meget generet af dem.  
 
Hvad med de tilbageblevne træer? 
En borger har sendt forslag ind om beskæring af de tilbageblevne træer. 
Grundejerforeningen oplyste, at det var en sag mellem den enkelte grundejer og kommunen. 
Grundejerforeningen vil dog opfordre kommunen til at gå i dialog med den enkelte grundejer, således at 
der også foretages en beskæring af de resterende træer der hvor de evt. generer. 
 
Hvem skal betale for træfældningsplanen? 
Det er Vejle Kommune som afholder alle udgifter med træfældning. 
 
Ændringsforslag 
Der var ingen spørgsmål til ændringsforslaget. 
 
Afstemning af plan for træfældning 
Der blev afholdt skriftlig afstemning af den fremsendte plan. 
Der blev uddelt 38 stk. stemmesedler. Enkelte borgere havde medbragt fuldmagter. 
Der blev udpeget 3 uvildige stemmetællere. 
Optælling af stemmer: 35 for forslag om træfældningsplan, 1 imod planen og 2 blanke stemmer.  
 
Afstemning af ændringsforslag 
Der blev stemt om ændringsforslag ved håndsoprækning. Der var 38 for og ingen imod. 
 
Bestyrelsen tager hermed kontakt til Vejle Kommune for at få projektet gennemført i foråret 2017. 
 
Ad 6. Budget og fastlæggelse af kontingent. 
Forslag til Budget 2017 blev gennemgået. Der foreslås uændret kontingent. Budget og kontingetforslag 
blev godkendt.  
 
Ad 7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 
Formanden udtræder af bestyrelsen. Annegrethe Høgsvig indtræder i bestyrelsen. Karsten Lomholt og 
Michael R. blev valgt som suppleanter. 
 
Ad 8. Valg af revisor 
Jimmi Sonnenborg blev valgt til revisor og Finn Balle som revisorsuppleant. 
 
Eventuelt 
Drøftelse af græsklipning og afvanding af grønne områder/ boldbaner. 
Forslag til nye tiltag i 2017: hyppigere skift af hundeposer. Udbedring af cykelsti ved Ringvejen. Bla. de 
store huller ved stikvejene. John (best) kunne oplyse, at denne sti drøftes i det kommende møde i 
Lokalrådet. 
Store huller ved Højager ved de enkelte enklaver, kørsel ved store renovationsbiler og pakketransporter 
mv. Bestyrelsen anbefaler, at de enkelte enklaver sender en mail til bestyrelsen om problemet for en evt. 
fælles henvendelse til kommunen. Forslag om genplantning af træer om nogle år. 
 



  

Bestyrelsen takker for et godt møde med en livlig og god debat. 
 
Referent  
/ Inge 
 
 
 
 
 
Konstituering af ny bestyrelse efter Generalforsamling d. 07-02-2017. 
Nye medlemmer i bestyrelsen og kontaktoplysninger 
Annegrethe Høgsvig, Hvesager, 7300 Jelling, tlf: 24244355 email: agh2012@hotmail.com 
Karsten Lomholt, Hvesager, 7300 Jelling, email: karsten.lomholt@outlook.com  
 
Formand:  John 
Næstformand: Annegrethe   
Kasserer: Martin 
Best. Medlem og kontaktperson i forb. med klipning mv: Ernst 
Sekretær: Inge 
Suppleanter: Karsten og Michael R. 
 
 
Der planlægges afholdt ca. 5 møder årligt.  
 
 
Opgaver i 2017: 

 Opdatering af hjemmesiden 
 A jourføring af vedtægter  
 Hjemmeside bestyrer (Mogens) inviteres med til et kommende møde.  

 
 
John indbyder til næste møde. 
  
Referent  
/ Inge 
 


