Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
Nyhedsbrev nr. 3 21. Juli 2020
Bestyrelsen orienterede i Nyhedsbrev Juli 2020 udsendt 11. juli 2020 og i Nyhedsbrev 2 Juli 2020
udsendt 13. juli 2020 om henvendelse fra en grundejer på Vej 14 om indkørsel fra Vej 15.
Bestyrelsen har i den anledning modtaget 10 kritiske e-mails og breve fra medlemmer af
grundejerforeningen, hvor der gøres indsigelser mod etablering af udkørsel.
Bestyrelsen har efter nøje overvejelser som følge heraf besluttet at fratræde. Da der er
suppleanter, der ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, er der behov for nyvalg af
bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsen ifølge vedtægternes § 6 består af tre medlemmer.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling søndag den 16. august kl 10 på Lyngens
Cafe med dagsorden omfattende valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt
opløsning af foreningen i henhold til vedtægternes § 9, såfremt der ikke vælges tilstrækkeligt med
nye medlemmer.
De medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen eller som suppleanter kan meddele dette til
bestyrelsen eller på generalforsamlingen.
Forslaget om opløsning skal ses som sikring af, at foreningens midler kan udloddes til
medlemmerne, idet bestyrelsen vurderer, at banken vil indefryse foreningens midler, såfremt
foreningen ikke længere har en bestyrelse.
Såfremt foreningen opløses, påhviler det de enkelte grundejere at vedligeholde vejene ud for egen
grund.
Dagsorden til generalforsamlingen udsendes samtidigt med dette nyhedsbrev.
Sommerfesten er aflyst i år, da ingen grundejer har ønsket at lægge have til.
Bestyrelsen har oplyst den grundejer på Vej 14, der har ønsket at undersøge muligheden for
indkørsel fra Vej 15, at vi har modtaget indsigelser mod etablering af indkørsel fra Vej 15 fra 1
grundejer på Kukkerengen samt 9 grundejere på Vej 15 på strækningen mellem Kukkerengen og
stien til stranden. Grundejeren på Kukkerengen har sendt indsigelse til grundejeren på Vej 14.
Bestyrelsen vil snarest meddele grundejeren på Vej 14, at den fratræder, og at eventuel fremtidig
kommunikation med foreningen vil skulle ske til den nye bestyrelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

