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Bestyrelsesmøde  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager 
 

Dato: 19-10-2021 

 Nr. 4 /2021 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. oktober 2022 hos John, 
Hvesager 97. 
 
Dagsorden: 

1.       Godkendelse af referat fra 23. august. 
2.       Økonomi. 
3.       Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst). 
4.       Indkomne sager. 
5.     Drøftelse af rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.  
6.       Hvad skal på hjemmesiden. 
7.       Næste møde. 
8.       Evt. 

  
 
Ad 1. 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 23. august godkendt. 
 
Ad 2. 
Martin redegjorde for status for økonomien med følgende nøgletal: 
Foreningskonto 1: kr. 159.807,02 
Foreningskonto 2: kr. 199.599,- 
Snerydningskonto: kr.   95.784,- 
 
Ad 3.  
Formanden oplyste, at Ernst telefonisk havde oplyst, at der ikke var problemer med 
udhængende beplantning nogen steder på stierne. 
Annegrethe oplyste, at hun havde været i kontakt med Vejle kommune vedrørende 
græs og andet ukrudt på stierne.  Der er nu ryddet for græs, således at stierne 
fremstår som sti i den fulde bredde.  
Annegrethe havde forsøgt, at få kommunen til regelmæssigt at fjerne græs og ukrudt, 
der vokser ind på stierne, men kommunen havde oplyst, at man kun fjerner ved 
behov herfor. 
Stien mod Fårupled, som var særdeles slem i forhold til græs og ukrudt, er nu 
renoveret. 
Annegrethe oplyste, at hun via ”Giv et praj” ville drøfte med Vejle kommune, 
hvorledes beplantningen ind mod Fårupledstien holdes nede, således at man kan cykle 
uden at blive generet af grene m.v.  
Der var i bestyrelsen enighed om, at stierne i vores område fremstår pænt og 
anvendeligt.  
 
 
 
 
 



2 
 

Ad 4. Indkomne sager. 
 
Formanden havde fået en henvendelse fra Fåruplund vedrørende vores  
vintervedligeholdelse. Oplysninger om vores måde at udføre vintervedligeholdelse er 
givet videre. 
 
Ad 5. Drøftelse af rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.  

  
Bestyrelsen havde en drøftelse af problemerne med at rekruttere nye medlemmer til 
bestyrelsen. 
Der var enighed om at spørge suppleanterne, om de ville deltage i bestyrelsesarbejdet 
fremover. Derudover vil foreningen i den kommende indkaldelse til 
generalforsamlingen i  februar 2022 anmode interesserede om at give sig til kende. 
Efter flere år med ret meget arbejde med beplantningsbælter, renovering af stier, 
fældning af træer og andet, er der faldet mere ro over bestyrelens arbejde, således at 
det ikke burde være en særlig stor arbejdsbelastning for eventuelt nye medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
 
Ad. 6. Hvad skal på hjemmesiden. 
Referatet fra dette bestyrelsesmøde sættes på hjemmesiden.  
På forsiden af hjemmesiden oplyses om generalforsamling den 8. februar 2022. 
 
 
Ad. 7. Næste møde. 
Næste møde onsdag den 2. februar kl. 1330 hos John på Hvesager 97. 
I så fald der inden den 2. februar opstår problemer, der kræver bestyrelsens 
stillingtagen indkaldes bestyrelsen ad hoc. 
  
Ad. 8. Evt. 
Bestyrelsen besluttede at afholde næste ordinære generalforsamling den 8. februar 
2022 kl. 1930 på Ravnshøj. 
Martin og Ernst aftaler det videre forløb med Ravnshøj. 
Formanden udfærdiger indkaldelse til generalforsamlingen men henblik på omdeling i 
starten af januar. 
 
 
John Jacobsen, 
Formand og referent. 
 
 
 


