
Referat af generalforsamlingen i Vejlby Fed Grundejerforening d.12. maj 2022. 

 

Ad.1 Bestyrelsen foreslog Paul Enevold Jørgensen, der blev valgt med akklamation. Paul takkede 

for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig, hvilket ingen modsatte sig. 

 

Ad.2 Bestyrelsens formand Bent Frandsen aflagde beretningen. Han oplyste, at der d. d. er ca. 155 

betalende medlemmer, nogenlunde det samme som sidste år på samme tidspunkt.  

Alle vejskilte er som lovet på seneste generalforsamling blevet renoveret, ligesom der er lagt 

grusbunker ud 4 gange i løbet af året. Dette grus bliver flittigt brugt. 

 Affaldssorteringen har nu kørt et år og kommunen er ved at få deres erfaringer kørt ind, så 

affaldsbeholderne bliver tømt uden at stå overfyldte. Formanden påpegede, at haveaffald 

ikke må smides i restaffald, men skal køres på genbrugsstationen, at man bruger den tid, der 

skal til for at sortere og at pap ikke bare smides ved siden af containeren, selvom det er 

besværligt at skille ad og at få ned gennem den forholdsvis smalle åbning. 

 Der er medlemmer, der har forespurgt, om man kan lukke Stjernevej ved Capellavej for at 

undgå gennemkørende trafik. Svaret er, at det ikke er et anliggende for grundejerforeningen, 

da det er privatejet veje. Lokalplanen for området regulerer, hvordan vejene skal være åbne. 

Kommunen har iht. lokalplanen mulighed for at lukke flere veje mod Houkrogvej, men 

formanden opfordrede folk til hellere at køre langsomt specielt her i den tørre tid.  

Formanden nævnte, at han da han for år tilbage gik ind i bestyrelsen, var det med det 

formål, at få ændret lokalplanen, således at alle beboere i Vejlby Fed området var tvungne 

medlemmer. Der er lagt et stort arbejdet i at få det gennemført, men det er ikke lykkedes. 

Middelfart kommune har ikke givet tilladelse. Formanden fremhævede, at 

grundejerforeningen ikke har indflydelse på områdets veje, da det er privatejede veje, men 

har ansvar for skiltning og nogle bænke ved vandet.  

Formanden sluttede sin beretning med disse ord: jeg har i den seneste periode oplevet 

medlemmer, som totalt kammer over og sviner formanden og denne bestyrelse til. Det vil jeg 

ikke fortsætte med og har valgt at trække mig på denne generalforsamling. 

 Tak for denne gang.      

 Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt med akklamation.  

Ad. 3 Dirigenten gennemgik det reviderede regnskab for perioden d. 1/4- 2021 – 31/3 -2022.  

 Generalforsamlingen vedtog efter bestyrelsens indstilling uændret kontingent. Kontingentet 

er derfor uændret. 100 kr. det kommende år - dog kun 50 kr. for medlemmer, der er tvunget 

medlem af andre grundejerforeninger. 

 Regnskabet godkendtes med akklamation og kan ses på hjemmesiden og på vores 

opslagstavle. 

Ad. 4 Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 5 Paul Enevold Jørgensen, Siriusvej 35 blev valgt som formand. 

 Morten Hansen, Poluxvej 4 – nyvalgtes til bestyrelsen 



 Bestyrelsesmedlem Lone Povlsen, Capellavej 34 – genvalgt 

 Kasserer Marijanne Frandsen, Castorvej 27 - ikke på valg 

 Bestyrelsesmedlem Per Hou Christensen, Siriusvej 29 - ikke på valg 

 Suppleant Karsten L. Jensen, Polarisvej 23 – genvalgt 

 Revisor John Povlsen, Capellavej 34 – genvalgt 

 Revisorsuppleant Jakob Skak Nielsen, Poluxvej 28 - genvalgt  

Ad. 6 Finn Hove, Siriusvej 40, orienterede om det kommende vandlaug. Den nedsatte 

arbejdsgruppe arbejder på at afholde stiftende generalforsamling til efteråret. Der arbejdes 

med en 2 fases plan. Fase 1 omhandler overfladevand og grundvand, fase 2 omhandler 

kystbeskyttelse med dige. I første omgang arbejdes der med fase 1.  

Der var bl.a. spørgsmål om, hvordan udgifterne til en forundersøgelse skal fordeles, men det 

er der slet ikke taget stilling til, det sker ikke før generalforsamlingen i vandlauget.  

Der blev spurgt, om man er tvunget medlem af vandlauget. Der skal udarbejdes vedtægter 

for det kommende vandlaug, der vil blive overgivet til kommunal behandling. Man blev 

opfordret til at følge med på vandlaugets nye hjemmeside: VejlbyFedVandlaug.dk 

 Efter indlæg fra et medlem opstod der en meget lang og heftig diskussion, der desværre ikke 

kunne høres på grund af den tiltagende blæst i tilstrækkeligt omfang til at kunne refereres. 

 

Formanden takkede arbejdsgruppen for dens store indsats. 

Paul takkede Bent for hans ihærdige indsats under formandsperioden og overrakte 3 flasker vin fra 

foreningen. 

Vi sluttede af med grillkylling. 

PS. Grundejerforeningen arrangerer igen i år Sankt Hans Bål torsdag d. 23. juni på stranden 

foran Capellavej 34. Bålet tændes kl. 21.00 

    

 

 

Lone Povlsen 

Referent 

 


