Bestyrelsesmøde i

Dato: 13-08-2019

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

Nr. 3/2019

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og
Hvesager

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat.
Økonomi.
Beplantningsbælter – drøftelse af mail fra Laura Marie Nielsen som tidligere rundsendt.
Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst).
Status for renovering af stisystemerne.
Indkomne sager.
Hvad skal på hjemmesiden.
Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat og opsamling fra generalforsamlingen.
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2. Økonomi
Status på konti. Martin udleverede kontoudtog fra 27-06-2019.
Status på ”lønkonto” er ca. kr 125.317,89,Status på opsparingskonto: 200.510,- kr og snekonto: 97.807,- kr.
Ad 3. Beplantningsbælter – drøftelse af mail fra Laura Marie Nielsen som tidligere rundsendt.
Formanden omdeler kopi af korrespondance mellem kommune og Grundejerforening.
Drøftelse af sagen om beplantningsbælter. Vejle Kommune har meddelt at retningslinjer for
beplantningsbælterne er udarbejdet af Grundejerfoeningen. G.F er ikke enig i påstanden men har taget
udsagnet til efterretning. Vejle kommune har meddelt, at det er alene er lokalplanerne for området, som
regulerer beplantningsbælterne. Kommunen har understege,t at det skal være et plantebælte og IKKE en
hæk.
Bestyrelsen vil ændre indholdet på hjemmesiden (evt. fjerne dokumentet med retningslinjer) og forklare
baggrunden nærmere i det kommende nyhedsbrev.
Ad 4. Status for beplantning ud mod stierne v/Ernst.
Ernst har gennemgået stierne og tilstanden er kritisabel ved flere adresser. Ernst tager kontakt til de
pågældende grundejere.
Ad 5. Status for renovering af stisystemerne.
Formanden omdelte kopi af diverse korrespondance med Vejle Kommune om stisystemet.
Formanden udarbejder et udkast til svar til Kajan Vejle Kommune, som sendes til kommentering til
bestyrelsen. Årsagen er, at Kommunen ikke overholder de aftaler indgået med G.F. om stirenovering. Der
skal anmodes om en ny besigtigelse.
Der orienteres desuden i kommende nyhedsbrev om at G.F. føler sig snydt.
Boldbanen på Hvesagerstien er i en jammerlig tilstand. Jelling Fjernvarme og Vejle kommune er blevet
enige om at renovere boldbanen, da den ikke er afleveret i ordentlig stand efter stirenoveringen.
Ad 6. Indkomne sager.
Der er indkommet en henvendelse fra ”din bolighandel” som har udarbejdet noget info materiale omkring
hensynslov. G.F. samler diverse materiale som skal på hjemmesiden. Herunder hegnsloven mv.
Det blev drøftet at stier og grønne områder som i større omfang bliver brugt til ridesti, hvilket ikke er
tilladt Formanden retter henvendelse til hesteejer.

Anne Grethe undersøger ejerskab på stik sti (stik sti støder op til Anne Grethe´s ejendom).
Ad 7. Hvad skal på hjemmesiden.
Drøftelse af om referater skal ligges på hjemmesiden. Enighed om at det giver større gennemsigtighed og
mulighed for medlemmer at følge med i hvad der sker i G.F.
IS sender referaterne fra årets møder til Mogens.
Ad 8. Eventuelt
Drøftelse af Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet afventer svar fra Vejle Kommune (Laura og Kajan).
Vejledning om vedligehold af plantebælter fjernes ikke før end vi har endeligt tilsagn fra Vejle Kommune.
Martin undersøger om ”hunde høm høm” poser kan fås af genanvendeligt plast.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. oktober kl. 19.00 hos Inge, Højager 93.
Julefrokost afholdes lørdag d. 7. december, Bestyrelsesmøde afholdes kl. 16.30 og
efterfølgende frokost fra kl 18.00. Mødet afholdes ved John, Hvesagervej.
Dagsorden er bl.a. fastlæggelse af generalforsamling, og input til Nyhedsbrev.
Generalforsamling planlægges til torsdag d. 6. februar 2020 kl 19.30
Referent
/ Inge

