Referat af bestyrelsesmøde i Vesterlund Grundejerforening den 16. november
2019
Til stede var Hans Henrik Nørgaard, Jess Hardlei, Carsten Friis Fischer og Malou (Marie
Louise) Munkholm (referent) og Stinne Fruelund (via Skype)

1. Siden sidst
Højborgvejen: Asfalteringen af vejen er forløbet fint, og afvandingen sker uden problemer indtil
videre. Prisen blev rimelig, og opkrævninger er sendt ud. Efter grundejerforeningens og Silkeborg
Forsynings bidrag endte prisen på ca. kr. 1.640 per parcel på Højborgvejen.
Der er givet dispensation fra kommunen til græsarmering på den stejle del af vejen op forbi nr. 120
(ca. 50 meter).
Alle medlemmer har betalt kontingent.

2. Status vedr. igangsatte opgaver
Broer: Kommunen har udstedt påbud vedr. to ulovligt opførte broer ved Thorsø. Broerne skal
reduceres i størrelse senest den 8. december 2019.
Bestyrelsen har rettet henvendelse til ejere af fem faldefærdige broer for at følge op på beslutningen
fra generalforsamlingen i juli 2019. De fem grundejere har fået frist til 1. april 2020 til at renovere/
udskifte broerne.
Kommunen har meddelt, at der i udgangspunktet ikke gives tilladelse til nye broer ved Thorsø, bl.a.
fordi kommunen vurderer, at der allerede er mange broer, og at nye broer vil belaste natur- og
dyrelivet langs søstien. Bestyrelsen vil opfordre til, at medlemmer, som måtte ønske en bro,
forsøger at finde en, der gerne vil dele sin bro. Kontaktformidlingen kan fx ske via
grundejerforeningens hjemmeside.
Veje: Der bliver – som besluttet på generalforsamlingen i juli 2019 – behandlet med
støvbindermiddel på hovedvejen to gange i 2020 (forår og efterår). Vi arbejder på, at skovvæsnet
kommer og afretter vejen, inden der behandles første gang. Vejene ned til pumpestationerne er
endnu ikke løst optimalt. Der arbejdes fra kommunens/forsyningens side på at rette op på det med
forskellige blandinger af stenmel. Søstien er ok, men den er våd her i vinterhalvåret.
Kloakering: En række parceller har bestilt VKA til at gennemføre opgaven, men de er ramt af
arbejdspres. Det skønnes, at der er ca. en fjerdedel, der mangler at få kloakeret. Bestyrelsen minder
om, at fristen for at få kloakeret på egen parcel er den 10. marts 2020 og opfordrer til, at der træffes
aftale om arbejdet. Bestyrelsen beder kommunen/forsyningen om at fjerne skiltet henne ved det
gamle telefonhus.

3. Fremtidige opgaver
Invasiv planteart: En biolog fra Silkeborg Kommune har konstateret, at der på flere grunde i
Vesterlund forefindes den invasive planteart Japansk pileurt. Der er stor risiko for, at denne breder
sig, hvorfor den snarest muligt bør fjernes. Bestyrelsen kontakter de berørte grundejere. Det er
grundejerne, der har ansvaret for at tage sig af det. Japansk pileurt kan afleveres i klare sække på
genbrugspladser. På nedenstående link findes et billede af Japansk pileurt og Miljøstyrelsens
vejledning til at få den fjernet:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/
bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
Grenindsamling bliver gentaget i 2020. Der er tilmelding senest den 16. marts 2020 til Carsten
Fischer (carsten.fischer@webspeed.dk) og afhentning vil foregå primo april.
Der skal laves en afskærmning af affaldsbeholdere med levende hegn på fællesgrunden nr. 136.
Bestyrelsen laver en plan, som vil blive vendt med renovationen for at sikre, at de kan komme til.
Hvis der er nogen, der vil hjælpe med plan eller praktisk udførelse, skal de bare henvende sig til
bestyrelsen.

4. Næste bestyrelsesmøde
Afholdes den 14. marts kl. 10, Vesterlundvej 211.
5. Evt.
Bestyrelsen har modtaget en byggeansøgning i høring (Vesterlundvej 205).

