Referat fra bestyrelsesmøde d.25.4 2019
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
torsdag 25. april 2019 kl. 19.00 hos Rikke, Løvgårdsvej 51, 2830 Virum
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat af mødet 3. februar 2019
Status på skilte
Status på reetablering af veje, hegn og beplantning efter kloakering
Årsplan for 2019
Sommerfest 3. august
Eventuelt

Til stede: Jon Møllebro, Kate Flenting, Per Gunslev og Rikke Christine Stobbe.

AD Punkt 1) Referat fra mødet d.3.2 2019 Godkendt
AD Punkt 2) Bestyrelsen venter på at få skiltet med ”Pileengen” tilsendt. Skiltet sættes op, så snart
vi har fået det tilsendt fra leverandøren. På Fuglevænget-skiltet sættes et mindre skilt med
skriftet: Privat lukket vej – ingen adgang til stranden.
Skiltet med skriften: til stranden → bliver flyttet fra Kukkerengen, og sættes i stedet på Vej 15
skiltet ved Lyngvej.
AD punkt 3) Opsætning af hegn og beplantning er tilendebragt.
Bestyrelsen har været på vejgennemgang med Odsherreds forsyning d.16.4. 2019. Den nylige
udbedring af starten af Vej 15 overvåges af Odsherred forsyningen, og bestyrelsen vil følge op, og
foretage nødvendige tiltag.
Bestyrelsen henstiller til, af hensyn til både sikkerhed og vejenes beskaffenhed, at man højst kører
15-20 km. i timen. Der henstilles ligeledes til, at man ikke benytter Kukkerengen og Pileengen til
gennemkørsel.
AD punkt 4) Årets sommerfest afholdes d.3.8 fra kl.16.00 hos Jon Møllebro, Vej 15 nr.
13.Bestyrelsen sørger for indkøb til grill og salat samt snacks. Ønsker man en bøf, kan dette
medbringes til grillen. Rikke laver invitation.
Husk også årets generalforsamling d.15.9 kl.10.00 på cafeen på Lyngvej.
AD punkt 5) Evt. Tang fjernes igen i år fra udvalgte steder på strandene -herunder ved Korevlevej –
som udgangspunkt med indsamling onsdag og bortskaffelse om fredagen.
Det forventes, at renovation med affaldssortering bliver en realitet i efteråret 2019.
Oplever beboere at de nye vakuumbrønde støjer, kan man henvende sig til Odsherred Forsyning,
for evt. at få påsat en lyddæmper.

På bestyrelsens vegne – Rikke Christine Stobbe

