
V E J L B Y   F E D   G R U N D E J E R F O R E N I N G WWW.VEJLBYFED.NET 

Referat fra bestyrelsesmøde, lørdag d.26/8 2017, afholdt hos Lone Povlsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Nyt fra formanden     Yvonne 

 

2. Den kommende retssag på Siriusvej    Yvonne 

 

3. Medlemskartotek. Hvor mange er vi nu?   Marijanne 

 

4. Hjemmesiden. Status nu. Hvordan gør vi fremover?  Torben/alle 

 

5. Skrivelse til nye ejere. Opfølgning fra sidste møde.   Lone 

 

6. Udkast til forretningsorden. Opfølgning fra sidste møde.  Marijanne 

 

7. Nyt glasskab. Opfølgning fra sidste møde.   Kaj 

 

8. Næste møde 

 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1. I forbindelse med Middelfart Kommunens opgradering af Blå flag strande er indført tidsbegrænset 

parkering på parkeringspladsen på Rigelvej. Det er faldet et ”ikke medlem” for brystet og vedkommen har 

henvendt sig på til formanden og kommunen angående dette. Yvonne deltog sammen med Søren i 

kommunens møde i vinter omkring Blå flag strande. Her var et af ønskerne tidsbegrænset parkering. 

 

Ad 2. Yvonne er indkaldt som vidne af Advokatfirmaet Isaksen og Nomanni tirsdag d.5/9 2017 i sagen der 

betegnes Paul Enevold Jørgensen m.fl. mod Pia Hansen m.fl. 

 

Ad 3. Vi er d.d. 195 medlemmer. Sidste år d.28/8 var vi 214 medlemmer. 

 

Ad 4.  Hjemmesiden er nu opdateret. Hvorvidt den anvendes af medlemmer/andre ved vi ikke. Vi drøftede 

muligheden for anvendelse af Google Analytics eller andet analyse redskab, der kan udarbejde statistik på 

brugen af hjemmesiden. Meddelelser givet via hjemmesiden viderebringes nu direkte til Marijanne. 

 

Ad 5. Lone tilføjer de sidste småjusteringer og sender skrivelsen til os. Vi printer den hver især til uddeling 

til nye ejere eller andre som overvejer medlemskab af foreningen. 

 

Ad 6. Vi gennemgik det tilsendte forslag. Der fremkom kun få ændringer. Dog bliver tilføjet: Suppleanten 

kan få referatet tilsendt, nye referater er kun beslutningsreferater, referaterne rundsendes og godkendes 

via mail, underskrives ved det efterfølgende møde og kommer på hjemmesiden. 

 

Ad 7. Kaj har efterset foreningens 8 bænke og udskifter stolperne på bænken ved Vegavej. Kaj påtager sig 

sammen med Torben jobbet med klipning omkring bænkene samt overfladebehandling af disse. Kaj har 

undersøgt muligheden for sponsorering af nyt glasskab. En lokal tømrer har indvilget heri mod at får et 

mindre reklameskilt på skabet. Det accepterede vi. 

 

Ad 8. Næste møde d.18/1/18 kl.19.00 hos Kaj. 

  

Ad 9. Intet 


