
Deltagere: 
Thomas, Marianne, Martin, Benedikte, Rolf (referent) 
Dato og sted: den 4. august 2020 hos Benedikte (Rugbjergvej 82) 

 
Dagsorden og referat: 
1) Asfalt højvangsvej 
2) Trailer status 
3) Grønne områder 
4) Privatisering af veje 
5) Konkurrence om maling af sten 
6) Medlemshenvendelse ang. hastighed 
7) Sommerfest 
8) Div 
9) Emner til næste nyhedsbrev 

Opsamling fra sidste møde: 
- Asfalt 

o Følgesag efter kloakseparering og klager pga. manglende kantsten. 5 årsfrist udløber 30. 
september. Vi skriver ud til de pågældende grundejere for at høre om der er nogen der har 
noget bemærkninger angående asfalten og derudover vil med til en gennemgang.  

- Trailer 
o Trailer 1 med skæv vange og næsehjul repareres 14. august 
o Ny trailer kommer efterfølgende 
o Trailer 3 forhandler har sagt ja til retur. Pengene er ikke kommet retur på foreningens 

konto. Rolf følger op med J. 
o Herefter nyhedsbrev med formaninger 

- Grønne områder 
o Kan vi igangsætte delelementer fra det præsenterede forslag uden at skulle have forslaget 

igennem generalforsamlingen? Nok ikke realistisk. 
o Kan vi få et opdateret tilbud fra Danjord som ikke inkluderer fældning af træer og bed nr 2 

og genplant af 10 træer ved Ormslevvej. Martin vil ringe og undersøge 
o Herefter holde en ekstraordinær generalforsamling eller vente til den almindelige 

generalforsamling? 
- Privatisering 

o Thomas har kontaktet kommunen (Lone) angående muligheden for obligatorisk vejlaug, 
men afventer svar pga. ferie. Umiddelbart tyder det ikke på at man tvinge grundejere til 
dette. Ligegyldigt hvad vil der formentlig blive tale om separate kasser i forhold til 
grundejerforeningen 

- Konkurrence om maling af sten ved enden af skolestien 
o Vi modtog kun et forslag. Vi gentager konkurrencen til sommerfesten. 

- Henvendelse fra Mikkel Munk-Hartge 
o Mikkel har selv forhørt sig ved kommunen og fået et svar. Der kan ikke umiddelbart laves 

nogen foranstaltninger, men Højvangsvej bliver en del af det nye hastighedszone projekt 
 

 



Nye punkter: 
- Sommerfest: business as usual 

 

Løse ender: 
Hvem slår græsset ved Orla? 
 
Emne til næste nyhedsbrev: 

- Sommerfest 
- Asfaltgennemgang på højvangsvej 


