
  

 
Bestyrelsesmøde i  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og 
Hvesager 
 

Dato: 04-03-2020 

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

Nr. 2/2020 

 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 
2. Opsamling på generalforsamling 
3. Økonomi. 
4. Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
5. Status for renovering af stisystemerne.   
6. Oprensning af vejbrønde.  
7. Status – hjertestarter 
8. Arkivering af referater m.v – skrivelse fra Mogens 
9. Indkomne sager. 
10. Hvad skal på hjemmesiden. 
11. Evt. 

 
 
Ad 1. & 2 Godkendelse af referat og opsamling på generalforsamling 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 
Ridning. 
Efter generalforsamling er et bestyrelsesmedlem blevet kontaktet af hesteejer der ikke mener at hendes 
sag om ridning på stier blev behandlet på general forsamlingen. Der var ikke fremsendt en sag til mødet, 
men der blev alene forholdt sig til, at ridning på stier ikke er tilladt. Hesteejer påstår at kommunen har 
givet lov. Formanden vil kontakte Vejle Kommune for at bede om et skriftligt svar til hesteejer og med 
kopi til bestyrelsen. Det blev aftalt at evt. henvendelser vedr. ridning på stier henvises til formanden. 
 
El – net i området. Grundejerforeningen drøftede markedssituationen. Annegrethe kontakter el-selskabet 
for at afklare om der er eventuelle begrænsninger i elnettet, hvis alle grundejere skifter til el-biler. 
Øvrige emner er fastlagt i dagsorden nedenfor. 
 
 
Ad 3. Økonomi 
Status på konti udleveret af Martin.  
Der har kun været udgifter til generalforsamling. 
 
Ad 4. Status for beplantning ud mod stierne (Ernst)  
Den megen nedbør har skabt en ”Ny sø” ved Hvesagerstien / boldbanen. Der er målt 46 cm dybde på 
boldbanen, hvor vandet står højest. 
 
 
Ad 5. Status for renovering af stisystemerne 
Intet nyt. 
  
 
Ad 6. Oprensning af vejbrønde  
Annegrete har haft kontakt til Vejdirektoratet (V.D.) omkring ejerforhold og vedligeholdelses forpligtelse 
af vejbrønde.  
V.D. har sendt 2 skrivelser til Annegrethe. Der er forskellig forhold for vedligeholdelse. Hvis det er 
almindelig nedsivning af overfladevand skal grundejeren betale. Men hvis forholdet skyldes rotter er det 
ledningsejeren. Skrivelserne vedlægges referat – HUSK!.  
 



  

Der er i Grundejerforeningens opland i alt 151 stk. vejbrønde. Der er indhentet 2 tilbud på oprensning. 
Kun Gadbjerg har svaret, tilbuds pris er maks. ca. 15.000. Opgaven afgrænses til kun at omfatte private 
fællesveje, eksempelvis brønde på p-arealer (Højagercenteret som alene har 8 stk). 
 
Ad 7. Status – hjertestarter 
Ydre Højager vil gerne være vært for en ny hjertestarter, G.F har sendt ansøgming til TRYG og forventer 
svar i Juni. Hvorefter sagen tages op på ny. 
 
Ad 8. Arkivering af referater m.v 
Drøftelse af hvor referater mv skal ligge. Inge undersøger, hvor vi kan gemme referater mv. i en sky. 
Evt. med email og formanden får adgang til skyen også. + forenings postkasse.  
Sikre adgang for flere bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ad 9. Indkomne sager 
Giv et praj  - henvendelse til John, om udhængende gren på Hvesagerstien, (ud for Gasmann) Inge har 
fjernet grenen. 
 
 
Ad 10. Hvad skal på Hjemmesiden.  
Nærværende referat skal på hjemmesiden. 
 
Ad 11. Eventuelt 
Næste møde planlægges den 3. juni , kl. 17.00 hos Martin, Højager.  
 
Referent  
/ Inge 
 


