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Ad 1. Valg af dirigent 
Bestyrelses forslag til dirigent ” Karsten Lomholt” blev godkendt af de fremmødte. 
Gennemgang af formalia herunder rettidig indkaldelse til generalforsamlingen. 
Der var 29 fremmødte borgere heraf 5 fra bestyrelse og dirigenten. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
Formanden aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år. Der har været afholdt 5 
bestyrelsesmøder. Beretningen indeholdt information om den afsluttede træfældning på Højager og 
Hvesager. Et nyt initiativ er udsendelse af et informationsbrev til Grundejerforeningens medlemmer. 
Indgåelse af ny forsikring på fællesarealer. Vedligeholdelse / beskæring af beplantning på stierne og 
dialog med Vejle Kommune om stierne og flisernes tilstand på Højagerstien og Hvesagerstien. 
Information om indgåelse af ny kontrakt med entreprenør om snerydning mv. Beretningen kan læses i 
hele sin ordlyd på Grundejerforeningens hjemmeside.  
Formanden oplyste endvidere at Grundejerforeningen har sent et høringssvar i forbindelse med den 
planlagte jernbaneudvidelse til Billund. 
 
Dirigenten foreslog at årsberetningen blev drøftet i punktform begyndende med  
Træfældning: Der var 2 grundejere som havde en forventning om at der også ville blive beskåret i de 
træer som ikke blev fældet og de havde haft en frustrerende oplevelse af at være sendt fra Grundejer 
forening til Kommune uden at der var foretaget en beskæring af de respektive træer. 
Grundejerforeningen beklager misforståelsen men henviser påny til Vejle Kommune da det er deres træer 
og opgave. 
 
Information: 
Der var forslag om at lægge informationsbrevet på facebook, ”alt om Jelling siden”. Bestyrelsen er dog af 
den opfattelse, at den direkte information i postkassen er bedst, da alle de berørte grundejere nås på 
denne måde. 
 
Forsikringsforhold: 
Der var enighed om, at det var en god ide med fælles forsikring. Der var en diskussion af hvem og hvad 
der er omfattet af den nytegnede forsikring. Bla. var der oplysning om, at forsikringen kun dækker 
legepladser som er ” lovlige”. Foreningen afholder nyt møde med forsikringsselskabet for at afdække evt. 
mangler. 
 
Vedligeholdelse af beplantning ud mod stierne: 
Der var spørgsmål til hvem der har ansvar for de enkelte plantebælter. At det er den enkelte borger som 
har ansvar for at vedligeholde eget plantebælte ud mod stierne. 
 
 
 



  

Stiernes tilstand og flisebelægning 
Stierne vil blive renoveret løbende. Vejle Kommune har oplyst at de planlægger at udskifte 
belægningsstenene med asfalt over tid. 
 
Jernbane – nyt spor 
Der var positive tilkendegivelser på at Grundejerforeningen har indgivet en indsigelse mod det planlagte 
sporskifte. Der var en diskussion af trafikforholdene på Fårupvej og midtbyen. 
 
Snerydningskontrakt 
Aftalen med Klaus Brødsgaard er forlænget. Aftalen betyder, at bestyrelsen bestiller Klaus til rydning i 
tilfælde af massiv snefald. Alle grundejere skal kunne komme ud af de enkelte enklaver med bil. En 
nærmere finpudsning af snerydning må de enkelte enklaver selv bestille/ supplere med. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3. Aflæggelse af regnskab. 
Martin orienterede om foreningen regnskab og gennemgik de enkelte poster. 
Formuen er rimelig stor, men det har i mange år været et mål at oparbejde en vis kapital, som vil kunne 
anvendes ved eventuelle tvistigheder, der kræver juridisk bistand. 
Der var en diskussion af udgifterne til hunde hømmer poser i forhold til udgifter til beskæring/ 
vedligehold af hegn. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4. Rettidig indkomne forslag 
Foreningen har modtaget en klage fra en grundejer vedr. parkering på Højager og træfældning. Begge 
forhold som Grundejerforeningen ikke har bemyndigelse til at træffe afgørelser på. Der henvises til politi 
(Færdselsloven) omkring parkering og Vejle Kommune vedr. beskæring af træer. 
 
Der var endvidere modtaget et forslag fra en grundejer om nedsættelse af en arbejdsgruppe i forhold til 
kommentering på ny jernbane og trafikforhold. Forslaget blev ikke imødekommet da der allerede er sendt 
et høringssvar til Banedanmark. 
 
Ad 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Budget og kontingent blev vedtaget uændret. 
 
Ad 6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 
Bestyrelsen og suppleanter blev genvalgt. 
 
Ad 7. Valg af revisor samt suppleant. 
Revisor og suppleant blev genvalgt. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Foreningen var vært ved en kop kaffe og fastelavsbolle.  
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