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Referat fra bestyrelsesmøde d. 24-10-2019 i Vejlby Fed grundejerforening. 

     Til stede: Bent Frandsen, Paul Enevold Jørgensen, Marijanne Frandsen, Per Christensen og Lone Povlsen. 

 

       Referatet fra bestyrelsesmødet d. 22. august blev underskrevet. 

1. Medlemsstatus 
Foreningen har på nuværende tidspunkt 205 medlemmer. 
 

2. Udkørsel fra området 
Foreningen vil stadig opfordre beboer på hjørnerne til fortsat at klippe hækkene, så udsynet 
bliver bedre. 
 

3. Nyt fra kommunen vedr. affald 
Kommunen har netop afsluttet deres gennemgang af fordeling af affaldsstationer og er stort 
set enige i det forslag, som bestyrelsen har afleveret. Entreprenørafdeling og vejfolk går nu i 
gang med at kikke på placeringerne og kommer herefter med deres kommentarer. 
Kommunen lover at hyre en gartner til at beplante rundt om containerne og etablere 
flisebelægning, samt stå for den fremtidige vedligeholdelse. Bestyrelsen indkaldes til møde 
medio november 2019 og det er stadig planen, at affaldscontainerne skal være etableret 
senest sommeren 2020. Giver de valgte placeringer anledning til klager fra de enkelte 
beboere, vil kommunen placerer alle containere på Hovkrogvej, hvilket bestyrelsen ikke er 
interesseret i, da det ikke gavner foreningens medlemmer. 
 

4. Nyt fra kommunen vedr. vandproblemer 
Kommunen har etableret nye afløbsrør på bakken mod Røjle, det skulle i fremtiden hjælpe 
campingpladsen og Polarisvej mod oversvømmelse. Beboerne på Polarisvej har ligeledes 
fået lov til at etablere et lille dige mod parkeringspladserne. Beboerne på Stjernevej omkring 
nr. 100 har problemer med vand fra markerne, der arbejdes på en løsning med kommunen. 
Kommunen arbejder også på Vegavej med opgravning af grøfter. 
 

5. Grus stakke  
Kommunen har tilbudt os et billigt læs Norske skærver til reparation af vejene. Der vil derfor 
blive udlagt stakke med grus til reparation af vejene i løbet af 14 dage. 
 

6. Evt. 
Bestyrelsen indstiller Per Christensen til det kommende vandråd. 
Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 20. maj 2020 i Røjle forsamlingshus. 
Næste møde er fastlagt til onsdag d. 4. marts kl. 17.00  


