Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vesterlund Grundejerforening den 17.
august 2019
Til stede var Hans Henrik Nørgaard, Jess Hardlei, Carsten Friis Fischer og Malou (Marie
Louise) Munkholm (referent), afbud fra Stinne Fruelund
1. Konstituering af bestyrelsen: Hans Henrik Nørgaard blev formand, Malou
Munkholm blev næstformand, Carsten Friis Fischer blev kasserer.
2. Fastlæggelse af bestyrelsens forretningsorden for 2019-2020. Der tages
udgangspunkt i foregående års forretningsorden. Som noget nyt tilbydes
suppleanterne at deltage i bestyrelsesmøderne (dog uden stemmeret).
3. Evaluering af og opfølgning på generalforsamlingen (GF) den 21. juli 2019.
Der var en livlig debat ved generalforsamlingen dels på grund af at kommunen
havde fremsat revideret lokalplan og dels fordi der var stillet flere forslag til
afstemning på generalforsamlingen. Det er vigtigt at sikre at der er klarhed om hvad
der stemmes om på generalforsamlingen. Det vil bestyrelsen huske at gøre så
tydeligt som muligt.
Støvbindemidlet Dustex: På GF blev det besluttet at afprøve støvbindemidlet på
hovedvejen gennem Vesterlund. Bestyrelsen vil afsøge om en behandling med det i
løbet af efteråret vil give mening og så sørge for behandlinger igen i foråret.
Carsten indhenter endeligt tilbud.
Højborgvejen: Bestyrelsen blev på GF bedt om at skabe en oversigt over alle aftaler
der ligger vedrørende Højborgvejen. En fra 1978, og 1993-94 plus nogle aftaler i
skøder. Den fra 1978 bliver der henvist til i den nye lokalplan. Jess kigger på
skøderne for at vi kan danne os overblikket.
Faldefærdige broer: Bestyrelsen vil som aftalt på GF gå i dialog med de grundejere
med broer der enten bør nedtages eller renoveres.
Der er indkommet to ansøgninger om nye broer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal
behandle ansøgningerne inden kommunen, som foretager den endelige
godkendelse. Vi behandlede en ansøgning fra nr. 149 vedr. bro. Broen overholder
ikke Silkeborg Kommunes retningslinjer (max 1x6 meter), men blev godkendt, fordi
broen er betydeligt mindre end den gamle bro på samme plads. Der sendes svar fra
bestyrelsen med kopi til kommunen. Kommunen foretager den endelige vurdering
af broen.
Ansøgning fra nr. 126-128 om ny bro. Broen overholder Silkeborg Kommunes
retningslinjer og deles af to parceller, hvorfor bestyrelsen kan godkende broen.
Bestyrelsen vil anvise en plads til broen tæt på det østlige badested. Endelig
godkendelse af broen og dennes placering skal nr. 126-128 indhente hos Silkeborg
Kommune.
4. Diverse
Lokalplan 41-008 er vedtaget af Silkeborg Kommune. Samtlige grundejere vil i nær
fremtid modtage et brev fra Silkeborg Kommune herom.

Grusbelægningen på vejene ned til de to pumpestationer har vist sig ikke at kunne
holde til kraftige regnskyl. Silkeborg Forsyning og Vestjysk Kloak og Anlæg vil
udbedre problemerne og forsøge at finde en mere holdbar løsning. Almindelig
vedligehold af vejen påhviler grundejerforeningen, mens reparation i forbindelse
med kraftig regn påhviler Forsyningen for at sikre at de har adgang til
pumpestationerne.
5. Næste møde
Afholdes 16. november 2019.
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