Bestyrelsesmøde

Dato: 13-10-2022

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager
Nr. 4 /2022

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2022 hos John,
Hvesager 97.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af referat.
Økonomi.
Status for beplantning ud mod stierne samt klipning på græsarealerne. (Ernst).
Indkomne sager.
Status på ”broen” i engen syd for vores område.
Tømning af vejbrønde.
Mærkning på stien ved Ringvejen.
Vand på boldbanen – status efter mødet med Vejle kommune.
Opfølgning på evt. sagkyndig bistand ved asfaltarbejde.
Fastlæggelse af dato for generalforsamling.
Hvad skal på hjemmesiden.
Evt.

Ad 1.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2.
Finn redegjorde for status for økonomien.
Processen med overgang til foreningskonto er afsluttet og fungerer nu
tilfredsstillende.
Alle havde betalt årets kontingent.
Regning for tømning af vejbrønde kr. 12500,- var betalt og herudover kun almindelige
udgifter.
Ad 3.
Ernst oplyste, at der stort set ikke havde været problemer med, at beboerne fik
klippet hegn ud mod stien. Kun et enkelt sted havde han været på besøg for at gøre
opmærksom på, at der skulle klippes.
Det skal bemærkes, at grundejerforeningen som forening ikke kan pålægge
grundejere at klippe deres hegn. Der er alene tale om en service, idet det er Vejle
kommune, der som tilsynsmyndighed, kan pålægge grundejerne at klippe hegn.
Processen er således, at hvis der er grundejere, der ikke vil klippe deres hegn ud
mod stien, vil grundeejerforening tage kontakt til Vejle kommune, der efterfølgende
udsteder et påbud.
Ad 4.
Ingen indkomne sager.
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Ad 5.
Grundejerforeningen anmodede i juni 2022 Vejle kommune om at tilse broen på
engen syd for Hvesager 99 med henblik på vurdering af, hvorvidt der skulle ske
udskiftning af planker m.v.
Vejle kommune oplyste i første omgang, at det var grundejerforeningen der skulle stå
for vedligeholdelsen af broen, hvilket grundejerforeningen protesterede ”kraftigt”
imod. Grundejerforeningen har aldrig været involveret i anlæg af broen.
Efter flere henvendelser fra grundejerforening til kommune, har Vejle kommune
repareret broen.
Grundejerforeningen har aldrig fået en tilbagemelding, men i kraft af, at kommunen
har repareret broen, har bestyrelsen vurderet, at der hermed ligger en bekræftelse
på, at det er Vejle kommune, der har vedligeholdelsespligten.
Ad. 6.
John oplyste, at der var sket tømning af vejbrønde i august 2022. prisen er noget
lavere end tilbuddet lød på. Det skyldes, at vejbrøndende blev tømt for 2 år siden og
ikke er så fyldte som tidligere.
Ad 7.
Stien langs Ringvejen har fået påmalet symboler, således at det nu fremgår, at stien
kun er for gående og ikke for cyklister.
Ad. 8.
Annegrethe oplyste, at hun havde været i kontakt med Vejle kommune for at høre til
status på det tidligere beskrevne projekt på boldbanen på Hvesagerstien.
Der er intet nyt, så vi afventer.
Ad. 9.
Vedr. sagkyndig bistand ved evt. asfaltarbejde har John talt med Peter Marius
Jørgensen på Højager 131, der har tilbudt sin assistance, hvis der er enklaver, der
ønsker rådgivning omkring asfaltarbejde.
Peter Marius Jørgensen har erfaring i asfaltarbejde via sit tidligere job i
entreprenørbranchen.
Ad. 10.
Datoen for generalforsamling i 2023 blev fastsat til mandag den 27. februar 2023 kl.
1930. Ernst undersøger om muligheden for igen i år at låne lokalerne på Ravnshøj.
Ad. 11.
John sørger for at referat kommer på hjemmesiden.
Ad. 12.
Næste møde torsdag den 23. februar 2023 kl. 1700 hos John.
Annegrethe oplyste, at hun på grund af private omstændigheder ønskede at stoppe i
bestyrelsen. Oplysningen skulle betragtes som et tilbud i så fald suppleanten ønskede
at indtræde i bestyrelsen på nuværende tidspunkt. I modsat fald var hun villig til at
fortsætte frem til generalforsamlingen.
John Jacobsen,
Formand og referent.
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