Vesterlund Grundejerforening, referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2020
Til stede var Hans Henrik Nørgaard, Jess Hardlei, Carsten Friis Fischer og Malou (Marie Louise) Munkholm
og Stinne Fruelund (via Skype)
1. Siden sidst
 Nordlys har meddelt, at de planlægger at tilbyde fibernet i Vesterlund. Etableringen ventes
påbegyndt i andet halvår 2020. Priser mv. er pt. ukendt.
 Hovedvejen har fået støvbindermiddel første gang i begyndelsen af april. Vejen skal have anden
gang i løbet af juni eller juli måned. Tilbagemeldingerne har været positive.
 Grenindsamling blev gennemført igen i år. Der var 44, der havde tilmeldt sig.
 Hjertestarteren, der hænger på det gamle telefonhus, er registreret til hjerteløberordningen og er
blevet serviceret.
2. Opgavestatus
 Der har været udfordringer med affaldscontainerne til glas, plast, metal og pap og papir ved
fællesgrunden. Dels sker det, at affaldet ikke smides i rette container eller smides i poser, hvilket
det ikke må ifølge renovationen. Det har betydet ekstraregninger samt ekstra arbejde for Carsten
m.fl. Dels er der en udfordring med dimensioneringen, idet der er ikke plads til det affald, vi har.
Derfor bestiller vi flere containere til pladsen. Efter sommeren vil arbejdet med at ”ramme”
pladsen ind med buske eller lignende blive sat i gang.
 Bestyrelsen drøftede udfordringer med øget færdsel af udefra kommende i vores område, samt
udfordringen med at der stadig køres for stærkt på vores vej (det gælder både sommerhusejere
og udefra kommende) Mht. søstien har kommunen meddelt, at udefra kommende har ret til at gå
langs søstien, men de må ikke cykle på den og heller ikke tage ophold på den, herunder bade og
spise frokost el.lign. Mht. at reducere farten på hovedvejen synes en form for chikaner
efterhånden at være eneste udvej. Det vil dog kræve tilladelse af kommune, politi m.fl.
Bestyrelsen planlægger at høre myndighederne om mulighederne.
 Mht. renovering af broer er arbejdet i gang. Enkelte af de berørte medlemmer har fået forlænget
fristen.
 Invasiv planteart, Japansk Pileurt. Bestyrelsen kontakter fortsat 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/nationalnaturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/ bekaempelse/bekaempelse-japanskpileurt/
 Forsyningen sørger i løbet af de kommende uger for, at der bliver lagt skærver på vejene ned til
pumpestationerne til udbedring af armeringen og belægningen.
3. Fremtidige opgaver:



4. Evt.


Skt. Hans invitationen kommer ud i nær fremtid.
Generalforsamlingen vil blive afholdt den 19. juli 2020, idet forsamlingsforbuddet ventes løftet
til 100 personer. I lyset af Corona ventes generalforsamlingen afholdt i Virklund, ikke i teltet på
fællesgrunden. Invitation, dagsorden og beretning bliver udsendt inden længe.
Ingen bemærkninger.

