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Referat fra bestyrelsesmøde d. 22-6-2022 i Vejlby Fed Grundejerforening. 

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

 

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15-3-2022 og referatet fra generalforsamlingen d. 12-5-2022 blev begge 
underskrevet. 

Indestående i Middelfart Sparekasse er på godt 100.000 kr. 

Det blev aftalt, at der også i år skal lægges grusbunker ud til vedligeholdelse af områdets veje. Det sker i uge 
41 (før efterårsferien) og igen lige før påske. 

Der blev lavet en fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen: 

Per Christensen blev udnævnt til overvejmester og sørger for, at der bliver bestilt grus 2 gange årligt. 
Desuden har han kontakten til kommunen, hvis en eller flere affaldscontainere i området er fyldte. Han vil 
gerne kontaktes, hvis dette skulle være tilfældet. 

Marijanne Frandsen holder styr på foreningens økonomi og medlemmernes mailadresser. 

Lone Povlsen administrerer indkomne mail til foreningen og videresender disse til relevante 
bestyrelsesmedlemmer. Mailadressen vil komme på hjemmesiden og på opslagstavlen ved campingpladsen. 
Husk at opslag på opslagstavlen skal være forsynet med dato og kun må hænge 1 måned. Opslag uden dato 
vil blive fjernet. 

Morten Hansen repræsenterer grundejerforeningen i de grupper, der arbejder med klima beskyttelse af 
Vejlby Fed. Der arbejdes i første omgang med problemer angående overfladevand og grundvand i området. 

Vi drøftede etablering af vejlaug i naturlige områder, hvor man så kan samarbejde med kommunen. 

Der findes 3 hjertestartere i området. Siriusvej 35, på hjørnet af Stjernevej og Regulusvej og så på 
campingpladsen. Sidstnævnte er pt. placeret på kontoret, den ønsker vi flyttet udendørs. Paul kontakter 
campingpladsen. Foreningen opfordrer folk til at blive Hjerteløber. 

Vi er i gang med at undersøge, om det er muligt, at få kommunen til at opstille el-ladere på en eller flere 
kommunale pladser – f.eks. ved campingpladsen. 

Næste møde:  Torsdag d. 22. september 2022 kl. 16.00 hos Per -  Siriusvej 29. 

 

 
  

Lone Povlsen 
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