
Referat fra generalforsamlingen i grundejerforeningen for Vejlby Fed onsdag d. 4. 

maj 2016. 

 

Ad.1 Bestyrelsen foreslog Poul Enevold Jørgensen, der blev valgt med akklamation. Poul takkede 

for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev herefter 

valgt to stemmetællere:  Anni  Lehd og Per Wisbech. 

Ad.2 Formanden aflagde beretning. Det gav anledning til mange spørgsmål og livlig diskussion. 

 Der blev stillet spørgsmål om pumperne omkring Vegavej, der viste sig at være privat og 

være stoppet for 8 år siden. Det blev flere gange nævnt, at grundejerforeningen burde gøre 

noget for at forhindre de meget våde og tilsølede veje i området, der gør nogle sommerhuse 

ubrugelige fra november til maj. Formanden underrettede forsamlingen om de mange 

henvendelser, der er foretaget til kommunen, for at få dem til at gøre noget ved problemet. 

Det blev også nævnt, at kommunens renovationsbiler er hårde ved vejene. 

 Problemer omkring Stjernevej 110 og 112 var oppe at vende. Nyt byggeri på nabogrunden 

Stjernevej 114 på hævet grund giver anledning til meget vand på Stjernevej 110 og 112, hvor 

fx indkørslen i perioder kun kan forceres i støvler. Det der er lavet ved Stjernevej 112 er 

ifølge kommunen fuldt lovligt. 

 Også ridning i sommerhusområdet blev drøftet. Det er forbudt at ride på stranden fra 1. juni 

til 1. oktober. Ingen forslag om, at få sat yderligere skilte op med ridning forbudt. Vi ønsker 

ikke en skilteskov. 

 Det blev foreslået, at der skulle være tvunget medlemskab af grundejerforeningen, men det 

kan man ikke kræve under den eksisterende lokalplan. 

Ad.3 Kassereren var ikke til stede ved generalforsamlingen, så det reviderede regnskab blev 

fremlagt af revisor John Povlsen. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab, der 

herefter blev godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr., men der blev på 

mødet fremsat forslag om at hæve kontingentet til 350 kr. De to forslag kom til afstemning: 

For 350 kr. stemte 21, for 250 kr. stemte 24, så kontingent for det kommende år er uændret 

250 kr. 

Ad.4 Bestyrelsens forslag til ændrede ordensregler blev læst op. Det blev bemærket, at punkt 4 er 

en pligt og der blev spurgt til, om nogen vidste, hvor grøfterne burde være, hvortil 

formanden svarede, at der ikke findes et samlet oversigtskort over områdets grøfter. Der var 

ønske om flere affaldsspande på de offentlige områder. Bestyrelsen opfordredes til at rette 

henvendelse til kommunen herom. Det blev foreslået at punkt 8 blev udvidet med ”og lader 

være med at smide det på stranden”. Endelig blev der spurgt om hvorvidt, det er tilladt at 

lave Skt. Hans bål på stranden. 



Ad.5 Genvalg af bestyrelsesformand Yvonne Hummelmose, Polluxvej 15.  Genvalg af 

bestyrelsesmedlemmerne Lone Povlsen, Capellavej 34 og Kaj Lindvig, Vegavej 59. Som 

suppleant havde bestyrelsen foreslået Marijanne Frandsen, Castorvej 27, men også Torben 

Nielsen, Vegavej 26 stillede op. Det kom til skriftlig afstemning og Marijanne Frandsen blev 

valgt. Der var genvalg af både revisor John Povlsen, Capellavej 34 og revisor suppleant 

Torben Jørgensen, Capellavej 11. 

Ad.6 Det blev igen drøftet, hvad bestyrelsen kan gøre for at komme af med vandet på vejene. 

Formanden opfordrede de enkelte lodsejere til at melde manglende vedligeholdelse af 

grøfter til hegnsrådet. 
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