Bestyrelsesmøde i

Dato: 15-10-2019

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

Nr. 4/2019

Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og
Hvesager

Dagsorden – 15. oktober 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat.
Økonomi.
Beplantningsbælter –drøftelse formuleringen på hjemmesiden.
Status for beplantning ud mod stierne. (Ernst).
Status for renovering af stisystemerne og fodboldbane. Hvad gør vi i forhold til kommunen, der
ikke har svaret på vores sidste henvendelse.
6. Hesteridning på stier og grønne områder.
7. Indkomne sager.
8. Hvad skal på hjemmesiden.
9. Nyhedsbrev.
10. Generalforsamling 2020.
11. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat og opsamling fra generalforsamlingen.
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Ad 2. Økonomi
Status på konti. Martin udleverede kontoudtog fra 14-10-2019.
Status på ”lønkonto” er ca. kr 119.292,89,Status på opsparingskonto: 200.510,10,- kr og snekonto: 97.807,47
Martin har indhentet tilbud om ”hunde høm” poser i bionedbrydeligt plast. Vi arbejder videre med det og
drøfter det på generalforsamlingen. Poserne er ca. 4 øre dyrere end alm plastposer.
Ad 3. Beplantningsbælter – drøftelse af formulering på hjemmesiden.
Hjemmeside er opdateret i henhold til udmelding fra Vejle Kommune.
Der var enighed om, at Bestyrelsen ikke kan gøre mere i sagen omkring beplantningsbælter. Vejle
kommune fastholder, at det juridiske grundlag alene er lokalplan bestemmelserne og at tidligere
godkendte retningslinjer kun er vejledende. Bestyrelsen vil fremover henvise eventuelle konflikter mellem
grundejere til Vejle Kommune ”Vej og parkafdeling”.
Beslutning er tilføjet i det kommende nyhedsbrev af oktober 2019.
Ad 4. Status for beplantning ud mod stierne v/Ernst.
Ernst har gennemgået stierne og været i kontakt med 4 grundejere. Alle ”sagerne” er løst enten ved at
grundejeren har udført beskæring eller der er indgået aftaler herom.
Ad 5. Status for renovering af stisystemerne og fodboldbane. Hvad gør vi i forhold til
kommunen, der ikke har svaret på vores sidste henvendelse.
Formanden omdelte kopi af mails fra Hvesager 40 vedr. klage over vand på Hvesager stien.
Der er taget kontakt til Vejle Kommune igen og efter uge 42 er der aftalt, at Jane Knudsen vender tilbage
til Grundejerforeningen om evt. ny besigtigelse.
Boldbanen på Hvesagerstien er renoveret af Jelling Fjernvarme og Vejle kommune efter endt
stirenovering. Der står ofte vand, og der bliver ikke nødvendigvis bedre, da der er en lavning hvor vandet
samler sig.

Ad 6. Hesteridning på stier og grønne områder.
Formanden har haft en dialog med hesteejer og oplyst at ridning ikke er tilladt på stierne. I henhold til
færdselslovens skal ridning foregå på vejene. Denne information er også indskrevet i det kommende
nyhedsbrev.
Ad 7. Indkomne sager
Mail fra Agnethe Vojcik, Hvesager 40, vedrørende vand på stien, se pkt. 5.
Ad 8. Hvad skal på hjemmesiden.
Hjemmeside er OK og opdateret.
Ad 9. Nyhedsbrev
Formanden har sendt udkast rundt til kommentering. Bestyrelsen sender evt. bemærkninger til
formanden.
Nyhedsbrevet planlægges omdelt snarest muligt. Inge kopierer og afleverer til Martin & Ernst til
omdeling.
Ad 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er planlagt til torsdag d. 6. februar 2020 kl 19.30.
Lokalet ved Ravnhøj er booket. Formanden kontakter dirigent for aftale.
Ad 11. Eventuelt
Inge rundsender udkast til indkaldelse til generalforsamling forud for næste møde (Vedlægges referatet).
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. december 2019 hos John, Hvesager 97 i forbindelse
med julefrokost.
Bestyrelsesmøde afholdes kl. 16.30 og efterfølgende julefrokost med ægtefæller fra kl 18.00.
Formøde til generalforsamling onsdag d. 29. januar kl 17.00 hos Anne Grethe, Hvesager 270.
Referent
/ Inge

