Bestyrelsesmøde i

Dato: 03-06-2019

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

Nr. 2/2019

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 var ikke blevet rundsendt. Inge sender referat fra marts måned sammen med
dette.
Ad 2. Økonomi
Status på konti. Martin udleverede kontoudtog fra 01-06-2019.
Status på ”lønkonto” er ca. kr. 126.118,Status på opsparingskonto: 200.510,- kr og snekonto: 97.807,- kr.
Ad 3. Beplantningsbælter – drøftelse af mail fra Laura Marie Nielsen som tidligere rundsendt.
Drøftelse af plantebælter. Det blev aftalt, at Bestyrelsen samler op på det, vi opfatter som manglende
dialog med kommunen. Bestyrelsen savner klare retnings linjer for plantebælter og hvordan
vedligeholdelsen skal håndhæves. Der skal aftales et møde med Vejle Kommune og gerne med deltagelse
af afdelingsleder.
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.
Eks.: Ringvejen 49, og ud mod boldbanen ved Højagerstien. Ernst følger op - efter ferien – dvs. i uge 25.
(Forrige sager med manglende klipning på nr 47 og 79 er løst.)
Ad 5. Status for renovering af stisystemerne.
Der er etableret nyt slidlag + pålagt jord i siderne og eftersået med græs. Stien er ikke helt så bred som
tidligere.
Resten af stien er også planlagt renoveret. Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til Vejle Kommune
om udbedring af den øvrige del af stien, som tidligere lovet.
Højagerstien forventes renoveret i 2019, John får afklaret med kommunen.
Boldbanen på Hvesagerstien er i en jammerlig tilstand. Der mangles en tilbagemelding fra Vejle
Kommune.
Ad 6. Indkomne sager.
Grundejerne fra Højager 90 & 102 har konfliktet omkring fundament / terrasse, men skulle være løst.
Ad 7. Hvad skal på hjemmesiden.
Martin sender email adresse på Mogens til Inge.
Tidligere aftalt at referat fra generalforsamling og årsregnskab og beretning skal på hjemmesiden.

Inge sender, diverse materiale til Mogens.
Vejledning om vedligehold af plantebælter fjernes ikke før end vi har endeligt tilsagn fra Vejle Kommune.
Ad 8. Eventuelt
Nyhedsbrev udsendes først når der er klarhed om bl.a. plantebælter fra Vejle Kommune.
Næste møde er tirsdag d. 13.08. 2019 kl. 19.00 ved Martin, Højager 54. Dagsorden er bl.a.
fastlæggelse af generalforsamling og julemødet, og input til Nyhedsbrev.

Referent
/ Inge

