Referat fra bestyrelsesmøde 28. oktober 2018 i Vesterlund
Grundejerforening

1. Handler siden sidste møde
Grundejerforeningen har underskrevet skøder ifm. salg af nr. 107 og nr. 131.
Vi byder vores nye medlemmer velkommen i Vesterlund og glæder os til at møde dem.

2. Status på opgaver
Ny Lokalplan
Silkeborg Kommunen har varslet, at de ønsker at lave en ny lokalplan for vores sommerhusområde, da de
finder den nuværende svær at administrere. Den proces vil VG gerne støtte op omkring.
Kommunen har fortalt, at de vil gerne vil bevare Vesterlund som et sommerhusområde, hvor der ikke
bygges meget store huse. Vi mødes med kommunen den 29/11 for at drøfte dette nærmere og give vores
input til processen.
Det skal dog også bemærkes, at alle medlemmer kan give deres besyv med, når kommunen sender forslag
til ny lokalplan i høring. Alle medlemmer vil forventeligt blive kontaktet direkte i deres e-boks.
Kloakering
Arbejdet forløber planmæssigt.
Grundejerforeningen har modtaget erstatning på 28.500 DKK for området til pumpestation ved sø-stien
(nedenfor nr. 187).
Alle medlemmer har modtaget et brev fra kommunen omkring brug af festpladsen (nr. 136) til
opmagasinering i forbindelse med arbejdet, da kommunen formelt skal udstede en dispensation i forhold til
dette brug.
Bestyrelsen har tidligere godkendt dette over for kommunen og vil forsat tillade brugen af festpladsen, da
der er tale om et midlertidigt behov. Vi forudsætter dog, at pladsen bruges i samme stil som hidtil og
reetableres efter brug.
Hjertestarter
Hjertestarteren er opsat på Telefonhuset (Bog-Bytte-Biksen), og der er etableret et hold af ”udbringere” i
tilfælde af hjertestop.
Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, til at melde sig som ”Hjerteløber” ved at downloade app til telefon og
registrere sig.
Fælles affaldsstation
Det fælles område fungerer bedre.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at tage sorteringen seriøst og lave en korrekt sortering.
Specielt må tomme plastposer ikke efterlades på det fælles område, men skal tages med tilbage og lægges i
beholderen til ”restaffald” på egen grund.

Når kloakeringsarbejdet er afsluttet, vil vi lave afskærmningen pænere omkring affaldscontainerne.
Beskæring langs søstien
Bestyrelsen har iværksat en beskæring langs sø-stien, og arbejdet er godt i gang. I første omgang beskæres
der på sø-siden af stien. Stykket fra vestre ende til Pynten er næsten færdiggjort. Vi fortsætter fra Pynten til
østre ende hen over vinteren. Herefter vil der blive klippet på land-siden af sø-stien.
Både langs søstien
Bestyrelsen vil gerne opfordre bådejere til at fjerne både langs sø-stien, der ikke bruges. Flere både har ikke
været brugt i mange år og for at undgå, at mange både skæmmer vores dejlige område, opfordrer
bestyrelsen til at fjerne både, der ikke bruges.
Ligeledes opfordrer bestyrelsen (igen) til at få numre på bådene. Både uden synligt nummer kan blive
fjernet uden yderligere varsel af bestyrelsen.
Vejene
Standen af vejene blev drøftet, og der er enighed om at de er i ok stand.

3. Forretningsorden
Forretningsorden blev drøftet og opdateret. Sidste nye version findes på VG’s hjemmeside.

4. Eventuelt
Intet.

5. Næste møde
Næste møde afholdes den 24/2-2019 kl. 10:00

