Referat Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
søndag d.3.2 2019
Til stede: Kate Flenting, Per Bøgebjerg, Jon Møllebro, Per Gunslev og Rikke Christine Stobbe

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
søndag 3. februar 2019 kl. 18.00 hos Jon Møllebro:
1. Godkendelse af referat af mødet 10. oktober 2018
2. Færdsel på mygge-/sansestien samt ejerforhold heraf
3. Status på nye skilte
4. Status på reetablering af veje, hegn og beplantning efter kloakering
5. Årsplan for 2019
6. Regnskab 2018 herunder status på kontingentindbetalinger
7.eventuelt

AD 1. Godkendelse af referat fra sidste møde – referatet fra d.10.10 2018 godkendt
AD 2.Færdsel på mygge-/sansestien samt ejerforhold heraf:
Bestyrelsen har undersøgt ejerforhold og adgangsforhold til ”sansestien” for enden af vej 15 ned mod
vandet. Stien har status af ”privat fællessti”, hvorfor alle har adgang til at benytte stien.
AD 3. Status på nye skilte
Der er sat nye vejskilte op med Fuglevænget og Kukkerengen, og der er ligeledes bestilt nyt skilt til
Pileengen. Der er blevet sat et ”til stranden skilt” op på standeren ved Kukkerengen. Bestyrelsen hører
gerne fra medlemmer, hvis denne forordning skaber øget trafik over sommeren. Skiltet er sat op med
henblik på at mindske uvedkommende trafik hen over private grunde på Fuglevænget. Det er beboernes
oplevelse, at der er mange der forgæves går ned ad Fuglevænget for at finde vej til stranden. Fuglevænget
afsluttes i private grunde uden adgang til vandet, og folk bliver derfor sendt retur til vej 15.
AD 4. Status på reetablering af veje, hegn og beplantning efter kloakering
Hegn og beplantningen er stadig ikke i orden, bestyrelsen har rettet henvendelse til Odsherred Forsyning,
som har lovet at reetablere hegnet ved Myggestien/for enden af Korevlevej, samt at etablere ny
beplantning i de huller der er opstået i forbindelse med kloakeringen.
Bestyrelsen har besigtiget reetableringen af vejene, og er ikke tilfredse med dele af specielt vej 15, som den
står nu. Derfor vil der blive rettet henvendelse til Odsherred Forsyning.

AD 5. Årsplan for 2019
Sommerfest 3/8
Generalforsamling 15.9
AD 6. Regnskab for 2018 herunder status på kontingentindbetalinger.
Foreningens bankbeholdning udgør pt. cirka 47.000kr
AD 7. Eventuelt
Affaldssortering:
I den ”Lille grønne 2019” står kommunens kommende plan for affaldssortering beskrevet.
Affaldssorteringen træder i kraft i september 2019.
Man kan abonnere på ”sommerhusnyt” fra Odsherreds kommune, den kan hentes på
www.sommerhus@odsherred.dk

Tak for et godt møde.
Rikke Christine Stobbe

