Bestyrelsesmøde i

Dato: 17-08-2020

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

Nr. 5/2020

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og
Hvesager

På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet, at indbyde suppleanter til de kommende møder.
Karsten havde meldt afbud. Find Balle (Ringvejen 55) deltog.
Dagsorden:
Dagsorden til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen mandag den 17.august 2020 kl. 17.00 ved Anne
Grethe med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat.
Økonomi.
Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst).
Nedgravning af fibernet
Status – hjertestarter.
Belysning på stierne - fortsat.
Indkomne sager.
Hvad skal på hjemmesiden.
Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde (03-06-2020) blev godkendt. Planlagt møde om fibernet i juni blev aflyst.
Ad 2. Økonomi
Martin gennemgik om træk fra konti og indtægter siden sidst. Der blev udleveret konto udtog pr. 16-082020. Der er følgende saldi:
Foreningskonto er 127.600,77 kr
Snerydningskonto= 87.279,91 kr
Opsparingskonto = 200.547,24 kr
Ad 3. Status for beplantning ud mod stierne (Ernst)
Der er ved at være tilgroet ud mod stierne, bl.a. ud mod Hvesager stien ved Højager 83-97, og ved
Højagerstien ved kollegiet. Inge tager kontakt til grundejer i egen enklave og Ernst retter henvendelse til
de øvrige om klipning af træer og buske ud mod stierne. Grundejerforeningen har fået et (uberettiget)
påbud fra Vejle Kommune om klipning af hegn, se nærmere under pkt. 7.
Ad 4. Fibernet
Nordlys som planlægger at etablere fibernet i Jelling har kontaktet Formanden for at indgå en aftale
omkring nedgravning af fibernet og kontakt for hele grundejerforeningen. Formanden har oplyst Nordlys
at de skal kontakte de enkelte enklaver, som ejer arealerne hvorpå der skal graves. Grundejerforeningen
er ikke en part, det er den enkelte enklave, som skal indgå aftale og sikre vejsyn før og efter
gravearbejdet.
Inden arbejdet påbegyndes skal Vejle Kommune give en gravetilladelse til Nordlys, således at de
juridiske formalia er på plads inden gravearbejdet går igang. Der forventes udsendt et høringsbrev fra
Vejle Kommune til den enkelte grundejer i uge 35 sendes i E-boks.
Ad 5. Status hjertestarter
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Annegrethe oplyste, at der afholdes kursus den 20. september 2020. Det er også beskrevet i nyhedsbrev
nr.5.
Ad 6. Belysning på stierne
Der er fortsat ødelagte lysstandere på stierne. Blal ud for Højager 105, hvor lyshætten er blæs af. Inge
indberetter til ”Gi et praj” Efterskrift: er indberettet
Det blev aftalt at Ernst går en aftentur i mørke og noterer hvilke øvrige lysmaster som er i udu.
Ad 7. Indkomne sager.
Formanden har modtaget påbud fra Vejle Kommune vedr. klipning ud mod boldbanen / Hvesagerstien ud
for Højager 113 og 127. John har svaret kommunen at det er kommunens areal og dermed dem selv som
er ansvarlig for vedligeholdelse, se mailkorrespondance af 22. juni.
Desuden en henvendelse fra en ”nytilflytter” som ønsker at træerne på Højager beskæres, da de skygger
i hans have. Formanden har oplyst om den seneste træfældning og at der går en rum tid inden det
kommer på tale igen. Enkelte grene kan der rettes henvendelse om til Vejle Kommune.
Ad 8. Hvad skal på Hjemmesiden.
Nærværende referat skal på hjemmesiden. Inge tager kontakt til Mogens for at sikre at nyhedsbrev nr. 5
også ligger under fanen med nyhedsbrev samt tilføjelse om fibernet.
Ad 9. Eventuelt
Næste møde planlægges tirsdag den 6. oktober, kl. 17.00 hos Inge, Højager 93.
Referent
/ Inge
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