
Re Vejlby Fed Grundejerforening 2012 

Beretning 2010/2011 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt fem møder. På første møde konstituerede bestyrelsen sig 
som følger: 

Formand Yvonne Hummelmose 

Næstformand Ole Andersen 

Kasserer Holger Bigum 

Ansvarlig for veje Varny Snejbjerg 

Ansvarlig for skilte, bænke mv. Jonna Nielsen 

Foreningsåret startede i juni med strandrensning. Tilbagevendende positiv aktivitet dog sidste 
år med færre deltagere end tidligere. Dette kan skyldes, at der ikke som tidligere var sket 
en husstand omdeling med offentliggørelse af datoen, men kun offentliggørelse via opslag i 
glasskabet. Vejdagen blev i 2011 ikke afholdt, da vi året forinden kun havde været få 
deltagere. Beslutningen om ikke at afholde vejdag traf bestyrelsen på sit møde i september 
2010.  

Midt i februar 2012 fik vi i foreningen en henvendelse fra kommunen angående udskiftning af 
eksisterende kloakledninger på udvalgte steder. Arbejdet skulle udføres på dele af 
Siriusvej, Stjernevej, Stellanovavej, Hovkrogvej  og Spikavej. Alle berørte grundejer fik 
selvstændig besked fra kommunen. Arbejdet påbegyndtes ca. d.1/3 og var færdig som 
lovet d.4/4. Vejene de berørte er steder reetableret til meget fin stand. Ros til kommunen 
for deres information, overholdelse af tiden og reetableringen af vejene. 

For to år siden fik vi opsat skilte med ”hund i snor” Rigtig informative skilte syntes vi selv, og 
tilsyneladende og så andre, da to af dem er stjålent i vinterens løb. Løse hunde er ikke 
tilladt heller ikke i et sommerhusområde 

Grundejerforeningen er en frivillig forening. Dvs. man kan melde sig ind og ud efter for godt 
befindende. Og det bliver der gjort. Vi har i vinter modtaget udmeldinger fra 13 grundejere. 
Vi modtog kollektiv udmelding fra ni ejeren omkring Regulusvej, Altairvej og Føniksvej. Ved 
gennemgang viste det sig, at tre ikke var medlem, fire bor helårs i husene og en havde 
vinteren igennem udført gennemgribende renoveringer på sit hus. Helårs beboelse og 
kørsel med byggematerialer belaster vejene hårdt. Ingen veje i området, som alle er anlagt 
i 60èrner, er anlagt med det for øje at belastes sommer og vinter og med mere og mere 
trafik. Overskriften på udmelding var i øvrigt:” i protest mod håndtering af vores fællesvej 
Regulusvej og strandrensningen”. Vi har efterfølgende modtaget en udmelding mere 
grundet uenighed om kontingentstørrelse. Vi har modtaget udmelding pga. høje 
administrationsomkostninger og for gode veje, samt fordi det grus der udlægges ikke 
dækker behovet. Ved udmeldingen har de frasagt sig muligheden for at komme til orde i 
dag, så hvad de ønsker vi skal foretaget os er jeg ikke bekendt med. Vi bør også have en 
drøftelse af, hvad vi gør i fremtiden med hensyn til vejene, skal vi medlemmer fortsat betale 
for at vejen ordnes ud for ikke medlemmer. Tager de af vores grus stakke?  

I bestyrelsen modtager vi henvendelser om mangt og meget også fra ikke medlemmer. Disse 
bliver for eftertiden frasorteret straks. I år har følgende emner været drøftet, etablering af 
Middelfart vandløbslaug, det før nævnte kloakrenovering, antenneforholdene og 
muligheden for omadressering af post. Jeg har i år haft nogle henvendelser om forkerte 
adresser. I må meget gerne sende mig en mail, hvis jeres private eller sommerhus adresse 
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er ukorrekt. Men husk altid at anføre sommerhusadressen, da vores kartotek er opbygget 
omkring denne. 

Så vil jeg som altid på generalforsamlingen, henstille til, at Ordensreglerne for området følges: 
dvs. ingen hen kastning af affald, ro mellem kl.12-14 og efter kl.18.30 og rolig kørsel i 
området. 

Til slut vil jeg vil gerne takke for et godt foreningsår, tak til mine bestyrelseskollegaer, I gør et 
kæmpe arbejde for vores område. Selv ser jeg ser frem til et nyt år med nye udfordringer 
og til, at vi i aften starter året eller afslutter året med en fest hvor 76 personer er tilmeldt. 
Har I en nabo eller genbo der ikke er medlem er det it håb I vil opfordrer dem til at melde 
sig ind, der er en form for sortseere, der lader vi andre betale. 

Næste arrangement i foreningen er vores Strandrensning, som finder sted søndag d.10/6 
kl.10.00, hvor vi mødes på stranden ved den offentlige parkering for enden af Antaresvej. 
Efterfølgende pølser og en øl/vand ved Spikavej. 

Beretningen vil efter generalforsamling, blive lagt på foreningens hjemmeside samt ophængt i 
glasskabet. 

Tak for ordet, 


