Bestyrelsens beretning for 2021.
Denne beretning dækker kun et halvt år, da generalforsamlingen i 2021 på grund af
Coronasituationen blev rykket frem til 16. juni 2021.
Coronasituationen har bølget lidt frem og tilbage, hvilket har medvirket til et
forholdsvis mindre aktivitetsniveau.
På generalforsamlingen i 2021 blev der drøftet samarbejde i forhold til udbud af
asfaltering i de enkelte beboerforeninger, og det blev besluttet, at formanden ville
koordinere eventuelle henvendelser fra beboerforeninger, der ønskede at indhente
tilbud på asfaltering.
Der har i perioden ikke været henvendelser. Tilbuddet om koordinering fortsætter
fremadrettet.
Mødefrekvens.
Bestyrelsen har i perioden afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er ikke i perioden omdelt
nyhedsbreve, idet der ikke har været væsentlige nyheder.
Beplantningsbælter.
Det er som sidste år bestyrelsens opfattelse, at vedligeholdelsen af
beplantningsbælterne forløber uden problemer. Bestyrelsen holder sig løbende
orienteret om, hvorledes beplantningsbælterne ud mod stierne bliver vedligeholdt. Der
har været enkelte henvendelser til beboere med anmodning om, at beboerne får
klippet deres beplantning ud mod stien.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er Vejle kommune, der er myndighed i
forhold til påtale og gennemførelse af vedligeholdelse af beplantningsbælterne.
Bestyrelsen betragter det som en af deres opgaver at gå i dialog med grundejere, der
ikke vedligeholder deres beplantning, inden der sker henvendelse til Vejle kommune.
Hjertestartere.
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at sætte penge af til flytning af
hjertestarteren på Højagercenteret, således at hjertestarteren blev opsat udvendig på
Højagercenteret, og på den måde kan bruges hele døgnet af f.eks. hjerteløbere.
Flytningen er nu foretaget, og en stor tak til Højagercenteret for samarbejdet med at få
flyttet hjertestarteren.
Bestyrelsen anser nu vores område til at være særdeles godt dækket ind med
hjertestartere. Der er hjertestarter på Ravnshøj, ydre Hvesager og nu på
Højagercenteret. Endvidere er der en hjertestarter ved friluftsbadet.

Stierne.
Bestyrelsen har i samarbejde med Vejle kommune arbejdet på at friholde Højagerstien,
Hvesagerstien og stien mod Fårupled for græs og ukrudt, der vokser ind over stierne.
Bestyrelsen har løbende fokus på vedligeholdelse af stierne, idet det kræver en aktiv
henvendelse til Vejle kommune for at få vedligeholdelsen udført.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at stierne både i forhold til beplantning langs stierne
samt i forhold til belægning er i tilfredsstillende stand.
Vejbrønde.
Som nævnt i indkaldelse foreslår bestyrelsen, at det drøftes, hvorvidt
grundejerforeningen skal forestå oprensning af områdets 148 vejbrønde.
Snerydning.
Der er indgået kontrakt med Klaus Brødsgaard for vintervedligeholdelse 2021/2022 på
samme vilkår som foregående år.
Det skal igen i år præciseres, at kontrakten indebærer, at Klaus Brødsgaard står til
rådighed for snerydning i de tilfælde, hvor der falder så meget sne, at trafik ud og ind
af enklaverne ikke er muligt. Den almindelige vintervedligeholdelse af vejareal og stier i
de enkelte enklaver er således et ansvar for beboerforeningerne og de enkelte
grundejere.
Hastighed.
Bestyrelsens har fået en enkelt henvendelse om for høj hastighed på stamvejen.
Bestyrelsen har i referatet fra august 2021 opfordret til, at alle overholder
hastighedsbestemmelserne på 50 km/t og i øvrigt tager hensyn til svage trafikanter,
der krydser stamvejene.
Afslutning.
En stor tak til bestyrelsen for deres arbejdsindsats i den forløbne periode.
Bestyrelsesarbejdet har efter nogle år med et højt aktivitetsniveau i forhold til
beplantningsbælter og områdets udseende generelt fundet et fornuftigt leje. På trods
af talrige opfordringer har bestyrelsen ikke fået henvendelser fra medlemmer, der
kunne tænke sig at træde ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at få yngre kræfter ind i bestyrelsen og der skal her
lyde en opfordring til de enkelte beboerforeninger om at italesætte behovet for, at der
findes nye bestyrelsesmedlemmer.
John Jacobsen.
Formand.

