Referat af bestyrelsesmøde i Vesterlund Grundejerforening den 4. marts 2021
Med på Skype var Hans Henrik Nørgaard, Jess Hardlei, Carsten Friis Fischer, Malou (Marie
Louise) Munkholm og Stinne Fruelund.
1. Siden sidst
Nr. 141b og 155 er solgt. Nr. 196 er blevet familieoverdraget.
Bestyrelsen har fået en henvendelse om, at der ved skybrud/smeltevand kan være
udfordringer med overfladevand ved ejendommene 102-104-106 (den nordøstlige del af
Vesterlund ved ”Hestedalen”/Peterslyst). Bestyrelsen undersøger, hvad der evt. kan gøres.
Virklund Hallen er booket til generalforsamlingen i juli 2021.
Nedgravning af fibernet af Norlys/OTEK/VITEK: Bestyrelsen har løbende dialog vedr.
udfordring med reetablering efter gravearbejde (flere steder stampes jorden/gruset ikke godt
nok).
Silkeborg Kommune har givet tilladelse til renovering af det østlige badested. Når klagefristen
er udløbet, igangsættes arbejdet. Thomas Kunø er bestilt til opgaven, som forventes afsluttet
før sommersæsonen.
2. Diverse opgaver/projekter
Støvbindermiddel
Bestyrelsen og Silkeborg Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der er sket en
afvaskning af støvbindermidlet ned mod Thorsø. Kommunen har besigtiget vejen og anbefalet,
at hvis støvbindermidlet skal anvendes igen, bør det ske under overholdelse af producentens
vejledninger og anbefalinger. Producenten anbefaler, at støvbindermidlet nedarbejdes i flere
lag og ikke blot udlægges på vejens overflade (som vores leverandør har gjort hidtil i
Vesterlund). Leverandøren har oplyst, at det vil fordyre behandlingen væsentligt, hvis
støvbindermidlet skal nedarbejdes i flere lag. Vi har derfor besluttet ikke at bruge midlet i
foråret 2021. En eventuel fremtidig brug af støvbindermidlet kan drøftes på
generalforsamlingen i juli 2021.
Afledning af regnvand ved indkørslen til Vesterlund (starten på grusvejen)
Bestyrelsen har bestilt Christians Anlæg til at afhjælpe situationen.
Fartbegrænsning
Bestyrelsen går videre med at få sat en fartbegrænsningsskilt op ved starten på grusvejen.
Myndighederne har over for bestyrelsen oplyst, at man ikke kan forhindre parkering langs
hovedvejen. Her gælder de sædvanlige regler vedr. parkering.
Fællesgrundene Vesterlundvej 136 (v. petanquebanen) og 164 (Højborg)
Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt vi i grundejerforeningen skal finde andre måder at bruge de
to fællesgrunde på, især hvis vi fremadrettet ikke kommer til at rejse telt for at afholde
generalforsamling, men holder den i Virklund Hallen. Er der medlemmer, der har nogle ideer
til, hvad vi kan anvende grundene til, er I meget velkomne til at sende jeres bud til
bestyrelsen. Bestyrelsen vil bringe det op på generalforsamlingen til sommer.
3. Næste bestyrelsesmøde
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 10.00.
4. Evt.
Intet at bemærke.

