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Bestyrelsesmøde  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager 
 

Dato: 23-08-2021 

 Nr. 2 /2021 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. august ved Annegrethe, 
Hvesager 270. 
 
Dagsorden: 

1.       Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.. 
2.       Økonomi. 
3.       Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
4.        Indkomne sager. 
5.       Opfølgning på generalforsamlingen 
6.       Hvad skal på hjemmesiden. 
7.       Næste møde. 
8.       Evt. 

  
 
Ad 1. 
Referatet fra generalforsamlingen godkendt. 
 
Ad 2. 
Martin redegjorde for status for økonomien med følgende nøgletal: 
Foreningskonto 1: kr. 161.817,- 
Foreningskonto 2: kr. 199.901,- 
Snerydningskonto: kr.   95.929,- 
 
Ad 3.  
Ernst redegjorde for status for beplantningsbælterne ud mod stierne. Han havde haft 
kontakt til 5 grundejere med oplysning om deres forpligtigelse til at holde 
bevoksningen ud mod stierne. De 4 havde efterfølgende fået klippet medens den 5. 
har oplyst at ville klippe den førstkommende weekend. 
 
Ad 4. Indkomne sager. 
Annegrethe oplyste, at hun havde fået en henvendelse fra en beboer på Hvesager 
vedr. biler med for høje hastigheder på Hvesager. 
Hastighedsbegrænsningen på vejene i grundejerforeningens område er alle steder 50 
km/t.  
Ved overskridelse af denne hastighed er det som udgangspunkt en politiopgave at få 
reguleret hastighederne. 
Bestyrelsen vil ikke på det nuværende grundlag inddrage andre myndigheder, men via 
dette referat ønsker bestyrelsen at opfordre alle beboere i vores område til at 
overholde hastighedsbegrænsningerne. Derudover opfordrer bestyrelsen til, at 
bilisterne tager det fornødne hensyn til de fodgængere og cyklister, der skal krydse på 
Hvesager, Højager og Ringvejen. 
Formanden meddeler ydre Hvesager, at vi har sendt denne opfordring til vores 
medlemmer med ønske om, at de gør det samme i deres forening. 
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Ad 5. Opfølgning på generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen i juni blev det besluttet at sætte penge af til flytning af 
hjertestarteren på Højagercenteret, således at hjertestarteren blev opsat udvendig på 
Højagercenteret. 
Annegrethe oplyste, at denne flytning er nu sket, således at hjerteløbere og andre kan 
bruge hjertestarteren fra Højagercenteret hele døgnet. 
Der er således nu opsat hjertestartere på Ravnhøj på Hvesager, på det ydre Højager 
(151-191) ved fælleshuset og nu på Højagercenteret. Endvidere er der hjertestarter 
ved Friluftsbadet. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at vores område er sædeles godt dækket ind med 
hjertestartere. 
Annegrethe følger op på, at relevante myndigheder har registreret hjertestarterne. 
 
Ad. 6. Hvad skal på hjemmesiden. 
Referatet fra dette bestyrelsesmøde sættes på hjemmesiden. På forsiden af 
hjemmesiden sættes en henvisning til bemærkningerne om hjertestartere i referatet. 
 
Ad. 7. Næste møde. 
Næste møde tirsdag den 19. oktober kl. 1700 ved Ernst. 
  
 
 
John Jacobsen, 
Formand og referent. 
 
 
 


