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Forårsbrev i disse corona tider. 

1. Generalforsamling 

 

a. Vi har desværre været nød til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, det ser ud 

til at der er mulighed for at afholde den i august måned hvis man må forsamles mere end 

50 mennesker med en afstand på 1 meter.  

Hvis ovenstående er tilfældet er det nødvendigt at man skriftligt tilmelder sig og det vil 

administreres ved indgangen. Er der så færre tilmeldte som møder op kan der åbnes op for 

at ikke tilmeldte kan komme ind dog kun op til 50 personer. 

Hvis vi beslutter at afholde generalforsamlingen på ovenstående måde vil der komme en 

indkaldelse med dagsorden på sædvanlig måde i løbet af juli måned. 

Hvis det alligevel ikke er muligt at afholde generalforsamlingen inden udløbet af august, må 

man i denne ualmindelige situation udskyde indtil det er muligt. 

 

2. Asfaltering 

a. Jeg går ud fra at alle kan se at Salgårdshøjvej og Rågelejevej er asfalteret hvilket har været 

tiltrængt i mange år. 

Vi har ligeledes set på at få de manglende veje i grundejerforeningen asfalteret. 

Det drejer sig om følgende veje: 

 Mælkevejen, Heliosvej, Lunavej, Polarisvej, Taurusvej, Kastorvej, Kristinehøj, Kamillevej, 

Knolden, manglende del af Vangegærdet, Grønningen, Grønsalsager, Grønneled, 

Rågevangsvej, Munkestensvej, Brantebjerg og Vestenvej. 

 

Vi har indhentet tilbud på asfaltering fra 4 asfaltfirmaer. Tilbuddene går fra 2,8 millioner til 

knap 2 millioner. 

Vi har valgt at gå videre med Colas, som var billigst og lige nu har asfalteret Salgårdshøjvej 

og Rågelejevej med et godt resultat til følge. Vi har valgt en bedre belægning som er mere 

fleksibel og kan absorbere mere bevægelse i underlaget. 

Derudover har vi et samarbejde med Vejby anlægsgartneri som skal styne træer og buskads 

som kan være i vejen for asfalteringsmaskinerne. Vi har ligeledes anmodet om at rodfræse 

hvor det er nødvendigt, der er flere steder hvor træers rodnet har ødelagt den nuværende 

asfaltbelægning. 

Enkelte steder hvor rodnettet har godt fat i underlaget til vejen kan en rodfræsning gøre 

træet sårbart for en storm og det vil vælte, vi anbefaler at store træer som står ved vejen 

og skal rodfræses fældes. Vi er desværre nød til at rodfræse for at undgå at vejen bliver 

ødelagt i løbet af kort tid.  

 

Desværre har vi ikke kunne sætte arbejdet i gang, da vi har besluttet at det er en 

generalforsamlingsbeslutning og der står vi nu! 

 

I indkaldelsen til generalforsamlingen vil økonomien i projektet fremlægges i forslaget til 

arbejdet. 
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