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 Bestyrelsesmøde søndag d. 26. august 2022 afholdt hos Peter C kl. 09:30 

Fremmødte Ida, Poul, Peter C, Peter N 

Fraværende Kurt, Anne Marie 

Referent Peter N 

Referat: 

1. Drænlaug på Mælkevejen 

 

Peter C berettede at Drænlaug for Mælkevejen er etableret. 

Der har været opstartsmøde hvor halvdelen af lodsejerne deltog. 

Der har endvidere været telefonmøder. 

Lauget har fået information om at TV Inspektion vil være dyrt.  

Thomas (Vejby Cement) foreslår spuling. 

Faskine på Heliosvej driller. 

 

2. Træ Rågevangsvej 

 

Træet ikke lokaliseret eller er fjernet. 

Bestyrelsen foretager sig ikke mere.Kurt giver besked til indberetter. 

 

3. Asfaltering 

 

Bestyrelsen vil bede om inspektion for at få slået fast om det er sommerens varme eller kvaliteten på 

asfalteringen der bl.a. gør at der visse steder allerede gror græs/ukrudt op igennem asfalten 

(eksempelvis omkring Kastorvej 7 og Grønningen 17). 

Vedr. grus-rabatternes tilstand foretager Bestyrelsen sig ikke mere. 

 

4. Reparation af stien v. fællesarealet/Rågevej. 

Peter C. berettede om at stien behøver vedligehold. 

Poul kontakter gartner. 

5. Japansk Pileurt 

 

Bestyrelsen har konstateret tiltagende bevoksning af den Japanske Pileurt ved Heatherhill/Rågelejevej 

samt ved Salgårdshøjvej svinget (v/busstoppestedet). 

Kurt kontakter Kommunen om hvem der tilser nævnte steder/beplantning. 

Endvidere har Bestyrelsen konstateret at pileurten atter vokser op ved stien mellem Rågevej og 

Mælkevejen, samt på Rågevej, hvilket tidligere er blevet behandlet. Bestyrelsen vil derfor behandle 

dette på næste møde. 
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6. Bredbånd i Grundejerforeningen 

 

Karen (Brantebjerg 3) har kontaktet Bestyrelsen vedr. muligheden for at samlet søge tilskud fra 

Bredbåndspuljen til etablering af bredbånd. 

Peter N har møde med Karen 26/8. 

 

Skrivelse om fordele/ulemper samt vilkår vil blive distribueret til alle i foreningen. 

Ansøgningsfristen er 24. oktober 

 

7. Høring vedr. gravning på Polarisvej (nedlægning af Fiberkabel) 

 

Polarisvej (3?, 10?) ønsker fiberkabel indskudt under vejen til egen matrikel. 

OK med Bestyrelsen. Peter C giver Kommunen besked. 

 

8. Medlemskab af Landliggersammenslutningen 

 

Bestyrelse ønsker at fortsætte medlemsskabet. 

 

9. Vandproblemer Grønsalsager 

 

Bestyrelsen ønsker at Kommunen skal komme og besigtige lokationen, hvor alle parter deltager 

(Kommune, Bestyrelse, Indsigere) 

Kurt vil kontakt Kommunen samt orientere Indsigere om status og handlingsplan. 

 

10. Foreningens Økonomi 

 

Peter C gennemgik regnskabet. 

Ingen indsigelser fra øvrige Bestyrelse. 

 

11. Åbne sager 

Peter C påpegede det stadigt rindende vand ved krydset Rågevangsvej/Rågevej. 

Grønningens Drænlaug vil kontakte Hanekammens Drænlaug idet formodningen kan være at 

sidstnævntes dræn løber over/er tilstoppet. 

12. Eventuelt 

 

Ingen punkter 

 

Næste møde : 30. oktober kl. 9:30 hos Peter C 
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