Bestyrelsesmøde i

Dato: 03-06-2020

Deltagere: John, Annegrethe, Ernst, Martin og Inge
Fraværende: ingen

Nr. 3/2020

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og
Hvesager

Dagsorden:
Dagsorden til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen onsdag den 3. juni 2020 kl. 1700 ved Martin med
følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat.
Økonomi.
Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst).
Oprensning af vejbrønde.
Status – hjertestarter.
El-forsyning elbiler (Annegrethe).
Belysning på stierne.
Opsamling på generalforsamling fsv. evt. fornyelse.
Indkomne sager.
Hvad skal på hjemmesiden.
Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde (04-03-2020) er ikke blevet sendt rundt og mangler derfor godkendelse. Inge
sender snarest muligt.
Der har været stille i foreningen i coronatiden.
Ad 2. Økonomi
Martin orienterede om træk fra konti og indtægter siden sidst. Der blev udleveret konto udtog pr. 03-062020. Der er følgende saldi:
Foreningskonto er 150.752,41 kr
Snerydningskonto= 87.279,91 kr
Opsparingskonto = 200.547,91 kr
Ad 3. Status for beplantning ud mod stierne (Ernst)
Der er ved at være tilgroet ud mod stierne, men vi nærmer os også ”klippesæson”. Ernst har haft kontakt
til Vejle Kommune i forhold til klipning på voldene.
Ad 4. Oprensning af vejbrønde
Der er oprenset i samtlige regnvandsbrønde i foreningens opland. Entreprenøren (Gadbjerg Kloakservice)
har meldt tilbage, at de flere steder var meget fulde og enkelte steder var de faldet sammen. Prisen
vurderes at være OK, da arbejdet har været mere omfattende end først antaget. Entreprenøren anbefaler
at vejbrøndene oprenses hvert 2. år.
Oprensning medtages på kommende Generalforsamling, til afstemning blandt medlemmerne, om det er
en opgave, som Grundejerforeningen påtager sig fremover.
Ad 5. Status hjertestarter
Grundejerforeningen har fået afslag fra TRYG på sponsering af hjertestarter.
Annegrethe har derfor indhentet 3 tilbud på opsætning og service af hjertestarter. Det blev aftalt, at tage
imod PARAT´s tilbud. Det betyder at G.F. køber hjertestarter og skab + el-tilslutning. Derefter er der en

løbende driftsudgift på ca. 2.000 kr årligt som påhviler husejeren – ved Ravnshøj og Ydre Højager, hvor
hjertestarteren opsættes.
Annegrethe sørger for skiftlig aftale med ”husejerne” således, at der er en klar forventningsafstemning
omkring økonomi, vedligeholdelse og opsyn.
Ad 6. El-forsyning elbiler
På generalforsamlingen i februar 2020 blev der efterlyst en afklaring på om el-nettet i G.F. opland kan
drifte fremtidens mange nye elbiler. Der har været kontakt til elforsyningen, som oplyser, at der er 25
ampere til rådighed ved hver husstand og at det ikke er et problem for den enkelte grundejer at forsyne
en el-bil med strøm. Hvis det skulle ske, at nettet ikke kan klare opladning af flere el-biler, er det
forsyningsselskabets opgave at sikre strøm nok til området.
Ad 7. Belysning på stierne
Der er flere ødelagte lysstandere på stierne. Storme i vintermånederne medførte mange skader på
lysstanderne og ikke alle er blevet repareret.
Der var enighed om, at bestyrelsen holder øje med lampesituationen og giver besked til ”Gi et praj” hvis
der skulle komme flere ødelagte lysstandere, og opfordrer – i et kommende nyhedsbrev - medlemmerne
til at gøre det samme.
Ad 8. Opsamling fra Generalforsamlingen – vs fornyelse af bestyrelsen
Ernst vil gerne ud af bestyrelsen ved kommende generalforsamling og Inge er ligeledes på valg.
Det blev aftalt, at suppleanterne Finn Balle og Karsten Lumholdt medtages på de kommende
bestyrelsesmøder som ”boblere” og kan modnes til at indtræde i bestyrelsen.
Ad 10. Hvad skal på Hjemmesiden.
Nærværende referat og forrige referat med bilag fra Vejdirektoratet skal på hjemmesiden.
Ad 11. Eventuelt
Formanden sætter et nyhedsbrev sammen med følgende info: Oprensning af vejbrønde, gadebelysning,
El- biler, Husker til grundejere om klipning af plantebælter, og hjertestarter.
Nyhedsbrevet forventes omdelt 27-28 juni.
Næste møde planlægges mandag den 17. august, kl. 17.00 hos Annegrethe, Hvesager.
Referent
/ Inge

