Referat af generalforsamling d. 28. juni 2020
Deltagere: Karsten (Højvejen 43) Frank (Højvejen 50), Peter (Højvejen 9), Volmer 0g Sonja(Højvejen 12),
Per (Højvejen 19), Bent (Højvejen 13), Ole (Højvejen 51), Susanne og Erik (Højvejen 5), Gitte (Højvejen 16
og 18), Ulla og Ole (Bynkevangen 13), Helle (Højvejen 26), Tomas (Højvejen 4), Martin (Højvejen 30),
Marie (Højvejen 41).
Dirigent: Karsten (Højvejen 43)
Referant: Camilla (Højvejen 22)
Stemmetællere: Camilla og Volmer
Formandens beretning:







Der har været afholdt to møder i løbet af året. Der har været en enkelt henvendelse fra en beboer i
grundejerforeningen omkring krakelering af asfalt.
Der er etableret faskiner på Højvejen ud for nr. 1 og nr. 4for at afhjælpe regnvand. Arbejdet er for
nyligt afsluttet og ser ud til fra. at have stor effekt, så der ikke opsamles så store mængder vand i
den lave ende af Højvejen.
Der skal etableres ny asfalt ved Højvejen nr. 35 hvorved der vil blive indhentet et tilbud. Det skal dog
understreges at vedligeholdelse af vej normalt påligger ejeren af huset i tilfælde når vejen er ødelagt
på grund af store køretøjer, der er brugt til at køre materialer til byggegrund.
Formanden fortalte at Benna på Bynkevangen nr. 15 desværre er gået bort. Benna blev bisat d.
26/6, - en sidste hilsen - bårebuket fra Grundejerforeningen. Hele Grundejerforeningen sender
deres kondolencer.

Spørgsmål fra deltagerne til formandens beretning:
 Jordstykket oppe ved søen er nu opdelt i tre matrikler som skal have nummer 53, 55 og 57. Der skal
etableres nye vejskilte med numrene. Desuden skal alle tre matrikler meldes ind i
grundejerforeningen (de får invitation af formanden).
 Desuden spørges ind til rabatten ved de nye matrikler, som er vokset ud over vejen. Hvem har
ansvaret for vedligeholdelse af rabatten? Svar: det har de nye ejere.
 Der spørges ind til eksisterende skiltning og muligheden for at etablere nye skilte: det drejer sig til
eksempel om et skilt oppe ved søen hvor der står ”store køretøjer ingen adgang”. Hvis dette skilt var
mere synligt (blev repareret) så ville vi måske kunne mindske den store trafik ved grusstien ved
søen. Desuden efterspørges skilte som advarer om for høj fart / pas på os samt om Nabohjælp.
Svar: det aftales at bestyrelsen skal se nærmere på at udarbejde en samlet ansøgning for alle de
skilte vi ønsker på vejen. Denne ansøgning skal sende til kommunalbestyrelsen.
Regnskab for 2019:
 Regnskabet godkendes.
 Per spørger hvorvidt regnskabet indeholder samtlige udgifter for etablering af faskiner. Svar: det gør
det ikke. Det indeholder kun udgifter for de faskiner, som blev etableret i 2019. de resterende, som
blev afsluttet her i juni 2020, vil figurere i regnskabet for 2020.
 Karsten påpegede at der mangler regning for vejbelysning for de sidste to år. Svar: dette er korrekt
og beror på et problem med at få adgang til Grundejerforeningens e-boks hvortil regningen sendes



(dette er en ændring fra tidligere år). Tomas er i færd med at få denne adgang som
grundejerforeningens kasserer.
Tomas fortalte at vi overvejer at skifte til en ny bank da Jyske Bank tager meget høje gebyrer og ikke
ellers varetager vores interesser. Tomas er i kontakt med Danske Bank for at få et tilbud, og det blev
aftalt at man skulle søge yderligere tilbud.

Budgetforslag 2021
 Budgettet for 2021 godkendes.
Etablering af vejbump
 Bestyrelsen fremlagde et tilbud vi har modtaget om etablering af vejbump. Der køres med
meget høj fart på vejen. Flere mener, at nu hvor der er bump på de tilstødende veje, kan det
mærkes at trafikken på Højvejen er øget, og der køres meget stærkt. Dette åbnede for en
diskussion om, hvorfor vi skal have vejbump, hvordan vi kan etablere dem og hvorvidt
eksisterende tilbud er relevant
 En afstemning viste at 14 medlemmer er for etablering af vejbump, mens 2 er imod.
 Per fortalte at hvis vi vil etablere vejbump, så skal der indhentes tilladelse fra kommune og
politimyndighed. Per lovede at sende flere oplysninger, som bestyrelsen kan gå videre med.
 Desuden skal der indhentes flere tilbud for at få det bedste bud. Dette kan indhentes på
www.3byggetilbud.dk fortalte Per.
 Desuden skal vi tage stilling til hvad hastigheden skal sættes til, samt hvor mange bump vi skal
have (3 eller 4 stk). Desuden skal vi se om de gamle pulper på vejen kan genbruges. Vi skal også
have afklaret om de gamle chikaner skal fjernes (dvs. brosten fjernes og pulper genbruges). Det
ligger det eksisterende tilbud på til, men det skal vi diskutere nærmere når vi mødes med
kommunen samt får nye byggetilbud.
 Afgørelse: Vi nedsætter et vejbumpsudvalg bestående af bestyrelsens medlemmer samt Per og
Bent. Udvalget mødes i løbet af sommeren og lægger en plan for at kontakte kommunen, for at
høre nærmere om mulighederne for at etablere vejbump samt om evt. kommunal støtte hertil.
Valg til bestyrelsen og revisor:
 Der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer: Karsten og Gitte. Helle blev genvalgt. ( Bestyrelsen
konstituerede sig efterfølgende : Helle Formand, Camilla Næstformand, Tomas kasserer, Karsten og
Gitte mening medlemmer., Sonja 1.suppleant og Bent 2.suppleant
 Valg til revisor: Volmer og Karsten blev genvalgt som revisorer.
 Desuden tilbyder Marie at hjælpe til hvis bestyrelsen får brug for en ekstra hånd. Ole Timmer
tilbyder at hjælpe med beskæring af træerne ved chikanerne på vejen.
Evt.
 Per spørger om man må parkere på de nye faskiner, og hvis ikke det er tilfældet, så skal vi overveje
at sætte en pind ved faskinerne så der ikke kan parkeres på dem. Svar: det vil bestyrelsen undersøge
nærmere
 Karsten opfordrede os alle til at tilmelde os Nabohjælp. Det er gratis og har en præventiv virkning.



Der blev desuden spurgt til hvor vi har den nærmeste hjertestarter og om vi kan få en tættere på.
Svar: der er en hjertestarter ved Malerbo på Strandvejen. Bestyrelsen kan undersøge om vi kan få en
tættere på.

