Referat fra bestyrelsesmøde 28. maj 2019 i Vesterlund
Grundejerforening
1. Handler siden sidste møde
Siden sidste møde har der været én handel: Grundejerforeningen har underskrevet
skøde i forbindelse med salg af nr. 208.
Vi byder vores nye medlemmer velkommen i Vesterlund og glæder os til at møde dem.
Ligeledes er der siden sidst gennemført grenindsamling med over deltagende 40
parceller.

2. Status på opgaver
Kloakering
Den offentlige del af kloakeringen er afsluttet, og alle kan nu blive koblet på systemet.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at få arbejdet på egen parcel udført snarest
muligt.
Højborgvej
En høring viste, at der var stort flertal blandt Højborgvejens parceller for at vælge
asfalt i en sort udgave, som er billigst og kræver mindst vedligeholdelse. Vi har
modtaget et tilbud på ca. 110.000 kr. Herfra trækkes et tilskud fra Silkeborg Forsyning,
der skal dække, at asfalten er brudt op i forbindelse med kloakering.
Arbejdet ventes igangsat, når kloakeringen (offentlig og privat) er afsluttet.
Kommunen skal give dispensation til asfalt, da det ikke er tilladt ifølge lokalplanen. Da
der har været asfalteret på Højborgvejen i mange år, forventer bestyrelsen, at
kommunen vil give dispensation.
Ny lokalplan
Kommunen har sendt forslag til revideret lokalplan i høring. Bestyrelsen gennemgår
denne og kommer med et høringssvar inden fristens udløb.
Fælles affaldsstation
Bestyrelsen vurderer, at den fælles affaldsstation fungerer tilfredsstillende. Der vil dog
blive bestilt et par ekstra glascontainere.
Beskæring langs Søstien
Bestyrelsen påbegyndte sidste år en beskæring langs søstien, og arbejdet vil fortsætte i
efteråret. Adskillige medlemmer har udtrykt ros til arbejdet.
Skt. Hans bål
Bestyrelsen vil i nær fremtid udsende invitation til Skt. Hans bål ved Thorsø. For at
reducere brandfaren vil bålet blive mindre end førhen.

3. Suppleant til bestyrelsen
Lars Ravn Bering udtræder af bestyrelsen efter at have solgt sit sommerhus. Bestyrelsen
tager kontakt til førstesuppleanten.

