Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
torsdag 6. februar 2020
Tilstede: Per Gunslev, Jon Møllebro og Kate Flenting
Dagsorden:
1. Afslutning af Odsherred Forsynings retablering af vejene efter kloakering
Som oplyst i nyhedsbrev til medlemmerne i december 2019 er retableringen af vejene
efter kloakeringen afsluttet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med det senest udførte
arbejde, som Odsherred Forsyning har lovet at betale, har fået en fin standard på vores
veje.
2. Plan for fremtidig vedligeholdelse af vejene
Bestyrelsen besluttede en vedligeholdelsesplan, således at den nuværende standard kan
opretholdes. Vi vil få udlagt grus om foråret og hvis nødvendigt også om efteråret. Vi
forventer at indgå aftale med den entreprenør, der lavede arbejdet i december og til en
rimelig pris.
3. Aktiviteter i 2020 herunder sommerfest og generalforsamling
Som tidligere meddelt afholdes sommerfest lørdag den 1. august og generalforsamling
søndag den 13. september. Sted for sommerfest meddeles senere.
4. Status for projekt vedr. Fjernelse af rynket rose
Jon har drøftet plan med Peter Mølgaard og vil i fællesskab lave et forsøg med fjernelse af
rynket rose på kommunens grund for enden af myggestien. Hvis det lykkes vil foreningen
invitere til arbejdsdag med henblik på at fjerne rynket rose. Kommunen er positiv men har
ikke midler til at udføre arbejdet, men vil bortkøre det, der bliver gravet op.
5. Odsherred Kommunes initiativ om ”naturen i sommerhusområder”
Vi drøftede om vi kunne arrangere et indlæg for medlemmerne med naturvejlederen, der
ejer Det vilde køkken” i tilknytning til generalforsamlingen. Kommunen lægger vægt på, at
området bevarer sommerhuspræget.
6. Økonomi
Foreningens økonomi er fin med en formue på ca. 50.000 kr. Vi har således midler til at
opretholde vejenes nuværende stand som anført under punkt 2.
Vedligeholdelsesudgifterne til vejene har som bekendt været på et minimum i forbindelse
med kloakeringen. Alle ejendomme bortset fra 1 enkelt betaler kontingent.
7. Eventuelt
Bestyrelsen har fokus på at få flyttet redningsposten længere ud mod stranden samt gøre
tavlen ved udsigtstårnet mere tydelig. Jon vil kontakte relevante myndigheder mm.

