
Før jeg aflægger beretningen, vil jeg gøre opmærksom på følgende: Foreningen skal i år udover formand 

ekstraordinært have valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer. Det skyldes at Holger Bigum har ønsket at 

udtræde af bestyrelsen  et år før hans valgperiode slutter. Det betyder, at et medlem skal vælges for et år 

og to medlemmer for to år. Formanden vælges særskilt. Herudover skal vælges en suppleant. Jeg vil bede 

jer overveje om I har lyst til at stile op til de ledige poster. 

Herefter til beretningen for foreningsåret 2013/2014. Bestyrelsen holdt sit førstemøde kort efter sidste års 

generalforsamling og konstituerede sig på følgende måde. Formand Yvonne Hummelmose, næstformand 

Ole Andersen kasserer Holger Bigum, vejansvarlig Søren Lehd ansvarlig for skilte, bænke mv. Jonna Nielsen 

I alt er afholdt 4 bestyreslemøder siden sidste generalforsamling. 

Som i de tidligere år er vejene i området oftest det emne, som optager os mest, og som giver anledning til 

flest henvendelse og mest arbejde for bestyrelsen. I år er ingen undtagelse derfra. På generalforsamlingen i 

2013 gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til, at arbejde med en mere vidtgående plan for vejene i 

området end det, som hidtil har været kutyme. Starten hertil tog sit udløb ved generalforsamling 2012, 

hvor en kontingentforhøjelse til 250 kr. blev vedtaget med virkning fra 2013. Netop møntet på en 

udbedring af vejene i området. En gennemgang og udpegning af de mest trængte veje gik derfor i gang. Vi 

afholdte møder med entreprenøren, fik foretaget en opmåling og indhentet tilbud på en udjævning og 

belægning med Bitus stabil på udvalgte veje i området. På Vegavej tillige ilægning af aqua dræn ved 

udkørslen til Hovkrogvej. Arbejdet var planlagt igangsat her i foråret. Forud for planlægningen havde vi 

sikret os kommunens tilladelse. Da vi meddelte, vi gik i gang, blev vi informeret om, at grundene langs vej 

renoveringen ville blive kortlagt efter Jordforureningsloves bestemmelser.  Dvs. grundene langs vejene og 

vejene klassificeres som mulige forurenet. Men at det vi foretog, i øvrigt er fuldt lovligt. Dette medførte en 

annullering af de planlagte arbejder. En risiko for mulig forurening i området ville vi ikke risikere. Vi er nu 

gået i gang med at overveje andre løsninger. At vejenes tilstand er et område som har medlemmernes 

store interesse vidner min mailboks om. Gennem årets løb har jeg modtaget mails såsom. Ønske om at 

stakkene flyttes til andre placeringer, at vi meddeler grundejerne hvornår der skrabes, samt ønske om nye 

grus stakke. Vi forholder os til alle henvendelser, men kan ikke gøre alle tilfredse. 

Vejvedligeholdelsen på private fællesveje tilhører som bekendt den enkelte grundejer. Det vil sige, at vi 

som grundejere har vedligeholdelses pligten ud for egen matriklen og til midten af vejen. 

Grundejerforeningen foretager ikke dette arbejde, men muliggør det ved udlægning af stakkene. 

Udover vejene har grundejerforeningen i årets løb to steder på Stjernevej opsat nye skilte med 30 km. 

Bestillingen, afhentningen, valg af placering og opsætningen er foretaget af grundejerforeningen. Et synligt 

bevis på, hvad kontingentet anvendes til. 

Sidste år fik vi nye broer over renderne. I år var/er turen kommet til skiltene i området. 29 med vejnavne 

plus to informationstavler på Hovkrogvej info tavlen ved parkeringspladsen samt bænkene. Arbejdet skal 

udføres af Middelfart Produktionsskole. To gange og senest d. 20/5 har de besøgt området herude og 

sammen med et bestyrelsesmedlem gennemgået det kommende arbejde. Dette er igangsat begyndende 

med oversigtsskiltene på Hovkrogvej. Udover nye kasser har vi indkøbt nye kort, som udskiftes ved samme 

lejlighed. De resterende skilte renoveres i 4-5 etaper. 



I forårets løb fik vi alle nye affaldsspande. Jeg må konstatere at et mindretal ikke er glade for ændringen. De 

fleste jeg har talt med udtrykker dog stort tilfredshed med ombytningen. Allerede i foråret 2013 blev vi i 

bestyrelsen informeret om en kommende udskiftning. Årsagen var, at kommunen af Arbejdstilsynet var 

blevet pålagt at finde en erstatning for de gamle sække. Da vi alle har modtaget personlige breve fra 

Middelfart Kommune om udskiftningen fra sæk til spand vil jeg ikke uddybe ændringen nærmere 

Grundejerforeningen har et positivt samarbejde med Middelfart Kommune. Siden sidste generalforsamling 

er vi orienteret om problemer omkring spærringen af Stjernevej mod Klitholmvej, beskæring på det 

offentlige areal på Polluxvej. Ikke områder vi som grundejerforening er gået ind i, men jeg værdsætter 

kommunens orientering herom.  Ligeledes har en henvendelse fra en sommerhusejer til kommune 

foranlediget at Vegavej forsøges rettet ved udkørslen til Hovkrogvej og regnvandet bliver ledt til renden på 

den nordlige vejside. Arbejdet hermed er igangsat i dag. 

De senere år er tilslutningen til strandrensningen faldet. Det samme er mængden af affald på stranden. 

Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at afholde denne aktivitet i år. Jeg ved at mange af jer samler affald på 

stranden når I færdes der og tager med hjem. Det kan jeg kun opfordre til, vi alle gør. 

Til slut vil jeg takke min bestyrelse for det forgangne forenings år, for gode møder og ikke mindst for jeres 

store frivillige arbejde og de mange timer I bruger til gavn for grundejerforeningen. Stor tak til 

ægtefællerne, der altid er parate til at give en hånd med.  

Yvonne Hummelmose formand 

Vejlby Fed grundejerforening 

Maj 2014 

 

   

 


