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Bestyrelsesmøde i  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og 
Hvesager 
 

Dato: 04-05-2021 

Deltagere: John, Annegrethe, Ernst, Martin, Find Balle og Inge 
Fraværende: Karsten 

Nr. 1/2021 

 
 
Dagsorden: 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen tirsdag den 4. maj 2021 kl. 17.00 ved Ernst.  
 
Dagsorden er følgende: 
 
1. Godkendelse af referat. 
2. Økonomi. 
3. Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
4. Nedgravning af fibernet.  
5. Status stisystemerne. 
6. Indkomne sager. 
7. Næste møde. 
8. Generalforsamling. Drøftelse af muligheder indenfor de gældende retningslinjer i forhold til 

forsamlingsforbuddet.   
9. Hvad skal på hjemmesiden. 
10. Eventuelt. 

 
 
Ad 1. Godkendelse af referat  
Referat fra sidste møde (04-12-2020) blev godkendt.  
 
Ad 2. Økonomi 
Regnskab er endnu ikke revideret, men er tidligere sendt rundt til bestyrelsen. 
 
Martin gennemgik de konterede udgiftsposter i 2021. 
 
Konto udtog pr. 04-05-2021 blev afleveret på mødet. Status d.d. er: 
Snekonto:  96.072,83 
Foreningskonto: 87.021,21 
Opsparingskonto: 200.201,30 
 
Fjernvarmen opkræver kontingent i maj – der er også i 2021 uændret takst. 
 
Bestyrelsen har godkendt uændret kontingent. Det er normalt på generalforsamlingen at kontingent 
størrelsen besluttes, men på grund af usædvanlig omstændigheder (covid 19 og forsamlingsforbud) har 
Bestyrelsen har truffet beslutning om at fastholde og opkræv et uændret kontingent. 
 
 
Ad 3. Status for beplantning ud mod stierne (Ernst)  
Der er meget græs som gror ud over fliserne på stien, bl.a. på Højagerstien, formanden har tidligere 
givet et praj til kommunen som har oplyst, at de vil følge op til foråret. Der er endnu ikke fjernet ukrudt. 
Formanden følger op og rykker for den manglende udførelse og evt. oprydning af gammelt hegn ved 
Fårupledstien/ vandværksarealet. 
 
Ad 4. Nedgravning af Fibernet 
Arbejdet er færdigt. Nordlys har reetableret gravearbejdet og eftersået med græs og tromlet.   Det 
endelige syn og afleveringsforretning sker til foråret og med de enkelte ”enklaveformænd”. Der er 
generelt en fin reetablering. 
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Ad 5. Status stisystemer 
Der er flere steder, hvor der står vand, da der ikke er etableret regnvandskloakker. 
 
 
Ad 6.  Indkomne sager  
Drøftelse af afbrænding af haveaffald. Der ønskes fokus på regler for afbrænding. Da der er flere 
grundejere i området som brænder haveaffald af. 
 
Drøftelse af snerydning, og vinterbekæmpelse. Det er beboer foreningernes/ de enkelte enklaver ´s 
ansvar at sørge for at gruse og salte / fjerne sne  – Det er et emne der vil blive orienteret om i et 
kommende nyhedsbrev. 
 
Drøftelse af stien på Ringvejen, hvor der mangler tydelig skiltning af om det er forbeholdt fodgængere/ 
cykler eller en kombi. 
 
Ad 7. Næste møde 
Næste møde afholdes mandag den 14. juni 2021. Vi mødes hos John, Hvesager kl. 17.00. 
 
Ad 8. Generalforsamling.  
Drøftelse af afholdelse af generalforsamlingen i ”coronaens skygge”. 
Regler fra genåbning af 21. april, medfører at det er muligt at samle op til 50 deltagere indendørs. 
Forslag til dato: onsdag den 16. juni 2021, kl. 19.30.  
Afholdes på Ravnshøj. Ernst og Martin sørger forplejning, øl, vand og andet godt. 
 
Indkaldelse omdeles senest 14 dage før. 
Print/ indkaldelse til generalforsamling skal være klar 21. maj. Inge printer. 
Formanden lavet et udkast til beretning som rundsendes forud for mødet. 
 
Bestyrelsen mødes mandag den 14. til afstemning af program, hos John kl. 17.00. 
 
 
Ad 9. Hvad skal på Hjemmesiden.  
Annegrete kaster håndklædet i ringen omkring facebook. 
 
Vi fortsætter som hidtil omkring hjemmesiden med brug af Carelink. Forslag om at efterlyse hjælp til 
assistance på generalforsamlingen. 
 
Ad 11. Eventuelt 
Næste møde afholdes ved John, Hvesager  se pkt. 7. 
 
  
Referent  
/ Inge 
 


