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Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 15. september 2019

Det seneste år har været et stille år for bestyrelsen. De sidste par år har kloakeringen af vores
område været et væsentligt emne for medlemmerne samt bestyrelsen. Vi mener generelt, at
kloakeringen fungerer godt. Dog er der lidt udfordringer med vakuumbrøndene. Nogle suger for
kraftigt, og andre larmer ved anvendelse. Odsherred Forsyning er klar over problemerne, men det
er op til de enkelte grundejere at kontakte Odsherred Forsyning med henblik på afhjælpning af
udestående forhold.
Som vi tidligere har orienteret om, var det aftalt, at Odsherred Forsyning skulle reetablere vejene
efter kloakeringen i efteråret 2018. Der blev foretaget en reetablering på dette tidspunkt. Vi havde
en fornyet gennemgang med Odsherred Forsyning kort før påske, hvor der netop var foretaget en
lapning af de værste huller på Vej 15 mellem Lyngvej og Kukkerengen. Vi anførte, at der efter
vores opfattelse ikke var sket oprivning af vejen, ligesom der blev anvendt for groft grus. Vi aftalte,
at vi ville følge op på vejenes tilstand. Vi meddelte Odsherred Forsyning før sommerferien, at
standarden på starten af Vej 15 var meget dårlig. Vi har her i august fået oplyst, at Odsherred
Forsyning vil lave en fornyet reparation af vores veje i september 2019 ved anvendelse af en
anden entreprenør. Der er i Odsherred Forsyning fokus på, at der ikke skal anvendes så groft grus,
som der tidligere er anvendt. Det er vores håb, at vores veje herefter vil have opnået en
acceptabel stand, således at foreningen i de kommende år alene skal foretage almindelig
vedligeholdelse.
Foreningens økonomi er, som det fremgår af årsregnskabet, stadig meget fin. Vi havde ikke i 2018
omkostninger til vejene og forventer det heller ikke i 2019. Som i 2017 er der alene en grundejer,
der ikke betaler kontingent. Bestyrelsen har udarbejdet budget for 2019, der forelægges på
generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2019 på 200 kr.
I slutningen af 2018 og starten af 2019 er vores gamle vejskilte erstattet med nye, ligesom der er
opsat skilt med henstilling om langsom kørsel på vejene. Der er desværre enkelte, (medlemmer
eller andre) der kører hurtigt på vores veje. Vi henstiller til alle om at køre langsomt af hensyn til
vejene, støv samt børn og dyr.
I 2018 og i 2019 afholdt vi også meget vellykkede sommerfester begge år i perfekt sommervejr.
Bestyrelsen vil fortsætte denne tradition. Der var enkelte medlemmer, der gjorde opmærksom på,
at sommerfesten i 2019 var lagt i samme weekend som Geopark Festivalen. Bestyrelsen vil være
opmærksom på andre begivenheder i Odsherred, når tidspunktet for fremtidige sommerfester
fastsættes.

Kommunen har også i 2019 fjernet tang ved Korevlevej. Til trods for dette var tangmængden stor i
første del af juli måned. Det er bestyrelsens håb, at kommunen også i de kommende år vil fjerne
tang.
Selv om der til tider har været arbejdet på opførelsen af toiletter og udsigtstårn ved
parkeringspladsen på Korevlevej, blev det ikke færdigt til denne sommersæson.
Som kommunen har orienteret om, etableres der ny affaldsordning for sommerhusejerne i
efteråret 2019. Vi skal heldigvis stadig kun have en beholder opdelt i to rum. Kommunen vil
nærmere orientere grundejerne om den nye ordning. Husk i øvrigt at der stadig er krav om, at
aviser, papir, glas og flasker afleveres på opsamlingspladser, som i vores nærområde er ved
Brugsen eller på genbrugspladsen.
Kommunen har i 2019 fortsat med orienteringsmøder for sommerhusejerne ved møder den 4. maj
og 24. august. Der udgives også Nyhedsbrev til sommerhusejere. Tilmelding sker via kommunens
hjemmeside.
Endelig skal bestyrelsen opfordre medlemmerne til at se efter, om træer og buske er beskåret til
4,5 meters højde i skel ud for egen ejendom, således at renovation og andre store køretøjer
uhindret kan komme frem.
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