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Jeg skal i aften aflægge min 8.beretning og afslutter dermed 8 år som formand og i alt 11 år i bestyrelsen for 
Grundejerforeningen. Det er ingen pludselig ide, men en velovervejet beslutning, jeg i god tid har gjort 
bestyrelsen opmærksom på. 
 
I det forgangne år har vores altoverskyggende fokusområde været en ny hjemmeside. I efteråret fik vi 
meddelelse om, at den eksisterende platform, hvorpå hjemmesiden var, ikke mere kunne serviceres. En 
opgradering var tvingende nødvendig. Efter drøftelser valgte vi en mere moderne fremtoning og en platform, 
hvor bestyrelsen med simple arbejdsgange selv kunne varetage vedligeholdelse og opdatering af siden. Jeg vil 
ikke undlade at sige, det var en drøj omgang, hvor især Torben gjorde et stort arbejde i implementerings-
fasen. Vi er i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med resultatet.  Har I ikke set den endnu så gør det allerede i 
aften. Siden er virkelig flot, informativ og let at navigere i. 
 
Som et fast tilbagevendende område hvor bestyrelsen også i år har fokus er vejene, om end det har været 
noget mindre i år og min mail og telefon har været mere tavse. Før påske udlagde vi bunker. Vi har forsøgt 
placeringer så ingen føler sig generet, men det er vanskeligt. Jeg har ikke hørt nogen kommentarer i år, så jeg 
håber det er lykkedes. Men et nyt problem er opstået, idet vi i bestyrelsen har mistanke om, der ”tages” af 
bunkerne af udefrakommende. To steder er vi bekendt med, dette er sket, på henholdsvis Capellavej og 
Polluxvej. Vi har derfor i år en ny opfordring til jer: Hold øje med bunkerne, hvis I ser personer med trailere, 
som læsser på fra bunkerne og ikke reparerer vejene, bør I orientere bestyrelsen. Der ligger stadig meget 
materiale og 13 tons yderligere er bestilt. Forhåbentlig nok til resten af sæsonen. 
 
Glasskabet, opslagstavlen trængte til udskiftning.  Kaj har arbejdet på sagen og resultatet er et nyt 
sponsoreret skab lige opsat i sidste uge. 
 
På generalforsamlingen sidste år vedtog vi en ændring i vedtægterne gående på, at indkaldelser til 
generalforsamlingen og kontingentopkrævningen mv nu kunne foretages via mail. Det har vi prøvet for første 
gang i år. Det er en ændring som sparer foreningen for store portoudgifter og en del manuelt arbejde omkring 
udsendelse af breve. Derfor er der for første gang i år kun udsendt indkaldelse til generalforsamlingen og 
kontingentopkrævninger via mail.  Det medførte en ny udfordring hos kassereren, da vores almindelige 
private mailsystemer ikke kan håndter masse udsendelser af mails, som her ca. 150 mails. Vi fik løst 
problemet, og håber vi nu har et program, der fremover kan håndtere de store udsendelser af mails. 
  
I bestyrelsen kigger vi fremad. Vi har mange penge nu og de skal omsættes til gavn for medlemmerne. Vi har 
derfor drøftet en genoptagelse af vejdagen, genoptagelse af strandrensning og muligheden for flisning. 
Det sidste for at tilskynde til vedligeholdelse af beplantningen på sommerhusgrundene og med mulighed for 
at komme af med sine grene. 
 
Derudover har vi drøftet muligheden for opstilling af flaske/avis containere på den offentlige parkeringsplads 
på Antaresvej. Efter en henvendelse til Middelfart Kommune i april vendte de i sidste uge positivt tilbage med 
en invitation til et møde og en besigtigelse af området, for herved at finde de bedst egnede muligheder til 
formålet. Det bliver ikke mig de møder, men den nye bestyrelse. 
 
Dette var årets gang i grundejerforeningen, så afslutningsvis vil jeg lige gentage, de områder vi har arbejdet 
med i det forløbne år: 
 
Oprettelse af ny hjemmeside og program til håndtering af mail udsendelser 
Kontakt til Middelfart Affald og renovation 
Vejene 
Et nyt glasskab 



Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Vejlby Fed – Beretning 2018 

 

 
Foreningen er frivillig og nogle fravælger medlemsskabet. Jeg håber på fortsat opbakning til vores forening 
både for nuværende sommerhusejere og kommende ejere. 
 
Vi skal i år tage afsked med et bestyrelsesmedlem, som har valgt ikke at genopstille nemlig Kaj. Desværre har 
Kaj ikke mulighed for at være til stede i dag. Vi takker Kaj for den store indsats i bestyrelsen med vejene. Kaj 
har sagt, han gerne følger det igangsatte arbejde omkring veje og glasskab til dørs.  Også den øvrige bestyrelse 
vil jeg takke for det forgangne år, I har hver især taget en stor tørn til gavn for alle i området såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer. 
 
Jeg ønsker bestyrelsen og hele grundejerforeningen god vind, og afslutter hermed min 8. og sidste beretning. 

 
På bestyrelsens vegne 
Yvonne Hummelmose 
d. 4/6 2018 

 


