
  

Bestyrelsesmøde i  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og 
Hvesager 
 

Dato: 26-03-2019 

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

Nr. 1/2019 

 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat og opsamling fra generalforsamlingen. 
2. Økonomi. 
3. Beplantningsbælter – drøftelse af konflikter samt mail fra Laura Marie Nielsen som tidligere 

rundsendt. 
4. Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
5. Status for renovering af stisystemerne. 
6. Indkomne sager. 
7. Hvad skal på hjemmesiden. 
8. Evt. 

 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat og opsamling fra generalforsamlingen. 
Referat fra sidste møde blev godkendt. God generalforsamling med et godt fremmøde. God debat på 
generalforsamlingen og fin traktement ved Ravnshøj. Referatet mangler at blive lagt på hjemmesiden. 
 
Ad 2. Økonomi 
Det står ca. 64.310,- kr. på hovedkontoen og der har ikke været det store forbrug siden sidst. Der er 
afholdt udgifter til generalforsamlingen og indkøbt hømmerposer. 
 
Ad 3. Beplantningsbælter – drøftelse af konflikter samt mail fra Laura Marie Nielsen som 
tidligere rundsendt. 
Orientering om – og drøftelse af konflikter samt svarmail fra Vejle Kommune af 20. marts. 
G.F. sender 2 breve. Et til Frans, hvor G.F. henviser til Park & Vej (Lena Månsson) og ét til Vejle 
Kommune. Det er nu kun kommunen, som tager sig af stridigheder med plantebælter. 
 
Ad 4. Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
Ernst har gennemgået stierne og der er et par adresser hvor plantebæltet skal klippes ud mod stierne. 
G.F har oplyst grundejeren om at de skal klippe plantebæltet, (Ringvejen 69 og Ringvejen 47).   
På mødet blev aftalt at GF giver grundejerne en advarsel mere hvorefter sagen overgives til kommunen. 
På Fårupled er hegnet delvis fjernet. Frist er 1. april 2019. 
 
Ad 5. Status for renovering af stisystemerne. 
Tjek mail fra John af 26-03 med beskrivelse af nyt slidlag på stien og den gøres lidt bredere. Det er lidt 
uklart om hvordan stien rettes. John skriver en mail for nærmere præsicering af hvordan stierne rettes. 
 
Ad 6. Indkomne sager. 
John har kontakt med grundejer fra Højager 58, 60 og 62 samt genbo vedr. beplantningsbælte. Martin 
meddeler grundejeren, at alle de 6 husstande, som har andel i beplantningsbæltet opfordres til at mødes, 
så sagen kan løses i mindelighed. Grundejerforeningen vil gerne deltage og oplyse om gældende regler.  
 
 
Ad 7. Hvad skal på hjemmesiden. 
 
Referat fra generalforsamling og årsregnskab og beretning skal på hjemmesiden. 
John sender beretning mv  
 
Vejledning om vedligehold af plantebælter fjernes ikke før end vi har endeligt tilsagn fra Vejle Kommune. 
 



  

Ad 8. Eventuelt 
Boldbaner er under vand og entreprenøren har brugt arealerne til oplag af maskiner mv. Arealerne er 
ikke blevet grubbet og vandet kan ikke trænge ned. 
John har sendt besked til kommunen, mangler svar. John tager fat i medarbejderen for at få svar på de 
manglende spørgsmål. 
 
 
 
Næste møde er den 3.juni 2019 kl. 19.00 ved Ernst på Højager 37. 
 
 
 
Referent  
/ Inge 
 


