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REFERAT 

Emne : 

Dato : 

Bestyrelsesmøde 

7. oktober 2011 

Klokken : 

Sted : 

10:00 – 12:00 

Hos Henning, Rylevej 4 

Referent : 

Referatdato : 

Henning / Michael 

20. oktober 2011 
 

Mødedeltagere : Finn Mortensen , Kresten Søgaard, Frits Søndergård Nielsen, Henning Hjørnholm Bach 

Afbud : Michael A. Bank 
 

Dagsorden : 1. Referat fra sidste møde 

2. Vejchikaner 

3. Vejenes vedligeholdelse 

4. Oversigtsskilte 

5. Økonomisk status 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 
  

n

1. Referat fra sidste møde 

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer 

2. Vejchikaner 

Vejchikanerne tager form på papiret. Søren Sarup deltog under dette punkt og forklarede, hvorledes 
vejchikanerne vil blive konstrueret. Hver chikane vil bestå af to halvcirkler med plads til at gående og 
cyklister kan passere chikanerne udvendig, således at de bløde trafikanter hele tiden færdes i vejsiden. 

Større køretøjer skal køre igennem chikanerne, der er designet således, at en sættevogn på op til tolv 
meter kan køre igennem problemfrit. Eksempelvis kan nævnes, at renovationsvognen er ti meter lang. 

Chikanernes halvcirkler konstrueres ved, at entreprenøren fjerner den øverste grusbelægning og 
påfylder muldjord. Pæle af robinietræ Ø 15 cm bores ned af hegnsfirma. Robiniepælene udstyres med 
reflekser. I chikanernes muldjord plantes franske bjergfyr. 

Med Sørens tegninger som dokumentation kontaktes entreprenør, som fjerner grusbelægning og 
påfylder muldjord. Muligheden skal undersøges for at få det samme firma til at løse hele opgaven i 
totalentreprise, således at man kan forebygge situationen med inaktive venteperioder, fordi den ene 
aktør først skal være færdig før den næste kan komme til. 

Der bestilles fire advarselsskilte til opsætning ved chikanerne: 2 stk. B18 og 2 stk. B19 

 

 B18 B19 

./. Sørens tegninger af vejchikanerne er vedlagt. 

Frits 

Frits 
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3. Vejenes vedligeholdelse 

Vejenes tilstand er god. Kommunen har været ude og tilrette vejene, og man bemærker, at der nogle 

steder i vejsiden er nedsat nogle afmærkningspæle i form af nogle firkantede træpæle med rød top. 

Disse afmærkningspæle må ikke fjernes!  

Afmærkningspælene er sat de steder, hvor der er dæksler i vejen. Føreren af maskinen, som afretter 

vejen, bruger pælene til at undgå ødelæggelser på maskinel og dæksler. 

4. Oversigtsskilte  

Ved indkørslen til området står to skilte, som viser et kort over området med en markering af, at ”Her 

står du”. Da disse skilte er meget falmede ,er priser blevet indhentet på at få disse to oversigtsskilte 

fornyet. Det vil komme til at koste ca. kr. 6 -7.000,00. 

Prisen foranledigede de tilstedeværende til at stille spørgsmålstegn ved disse skiltes fortsatte 

nødvendighed. Sommerhusejerne kan selvfølgelig finde rundt i området, og alle der lejer sommerhus 

bliver reglen udstyret med et kort af udlejeren. Tilbage står, at gæster i området måske kan have 

vanskelligt ved at orientere sig, men i vore dage er mange biler og mobiltelefoner tillige jo udstyret 

med GPS, så gruppen af gæster som vil have gavn af disse oversigtsskilte, synes at blive stadig mindre. 

På baggrund af ovenstående enedes man om, at det vil være mest korrekt, at beslutningen om evt. 

udskiftning af disse oversigtsskilte bliver truffet på generalforsamlingen. 

5. Økonomisk status 

Økonomien er sund.  13 grundejere har dog endnu ikke tilmeldt sig den kommunale vejordning. 

6. Eventuelt 

Forretningsorden: Forretningsorden for bestyrelsen om opgavefordeling er under udarbejdelse; hvem 

sørger for hvad? 

Petanqueklubben: Grundejerforeningen kan eventuelt vælge et medlem til petanqueklubbens 

bestyrelse. Af petanqueklubbens vedtægter fremgår, at en plads i klubbens bestyrelse er reserveret til 

et medlem fra vores grundejerforening. Spørgsmålet om evt. valg af bestyrelsesmedlem til 

Petanqueklubben vil blive rejst på generalforsamlingen. 

Udhængsskab: Grundejerforeningen skulle have haft et udhængsskab/opslagskasse hos købmanden, 

hvor diverse informationer og referater m.m. kunne publiceres. Af forskellige praktiske årsager er 

dette udhængsskab dog endnu ikke blevet fremstillet og monteret. 

Tankevækkende i den forbindelse er, at ingen har henvendt sig og givet udtryk for at de savner det 

manglende udhængsskab. Stadig flere har også en e-mail adresse, og får af den vej nyheder fra 

foreningen. På baggrund af tingenes tilstand hvor ingen tilsyneladende savner det manglende 

udhængsskab, synes det mest rationelt at dette projekt ganske enkelt skrinlægges.  

Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes 12. maj 2012 kl. 13,00 i De sorte Huse. Ved 

generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl/vand samt kaffe 

7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt lørdag d. 7. april 2012 kl. 10:00 

På bestyrelsens vegne 
Michael A. Bank  

Michael 








