
Referat af vejlaugsmødet søndag 4/6 2017 kl. 10 i Aksel Hansens udstykning 

Afholdt Rejenettet 5 

1. Formandens beretning 

• Max har flere gange fyldt huller i vejen med grus siden sidste møde. Jesper udtrykte en stor tak for 

dette arbejde, og overrakte senere 2 flasker vin for dette. Tusind tak for denne indsats. 

 

Der opstår desværre hurtigt igen en del huller i vejen, og det vil være meget fint, hvis der er flere, 

der vil give en hånd med. Måske vi kan samle en del en dag i løbet af sommerferien til en lille 

indsats, hvor der fyldes grus i hullerne og slutter af med en øl.  

 

• Jesper gjorde opmærksom på, at vejen flere steder er ved at være godt slidt, så det er på tide, at 

der tilføres nye grusmaterialer. Hvis først underbunden bliver ødelagt, vil det være væsentligt 

dyrere at få udbedret vejen senere. Det foreslås derfor, at vi i de kommende år indkøber og får 

udlagt større mængder stabilt grus og ikke kun lapper huller. 

 

Peter Normann gjorde opmærksom på, at man inden dette lægges ud, bør kratte lidt i 

underbunden, så det bedre får fat i vejopbygningen. 

 

John nævnte, at det udlagte grus også skal tromles, så det bliver komprimeret og ikke så let køres i 

stykker. 

 

Der er aktuelt leveret et stort læs grus for enden af vejen, og der er aftalt levering af et læs mere til 

levering ved gården. Det er med anhænger, så der er ca. 20 m3 pr. læs. 

 

John orienterede om, at dette materiale stammer fra Værløse, hvor der i forbindelse med et stort 

kloak- og fliseprojekt er udlagt store mængder stabilt grus, der her efter ½ år igen skal køres væk. 

 

De 2 læs leveres til en ”skarp” pris, og herefter kan det evt. aftales, at der kan leveres mere. 

 

Thomas og Brian fra gården var også til stede, og de vil gerne hjælpe med at få fordelt gruset og 

tromlet dette. Der ønskes et overslag over dette arbejde, og det blev aftalt, at de snarest skal 

begynde med det grus, der leveres, så vi bedre kan danne os et billede af omkostningerne. 

 

Der var enighed om, at vi skal begynde med dette, selv om det vil kræve et større kontingent. 

 

Thomas nævnte, at de nok selv skal stå for den nye del af vejen. 

Gården skal som vejberettiget også selv bidrage til vejvedligeholdelsen. 



 

Bl.a. pga. stor trafik med tunge biler de sidste pr. år, trænger sidevejene også flere stedet til 

påkørsel af ekstra materialer. Forsamlingen besluttede at vejlauget også kan stå for udbedring af 

disse sideveje. 

 

• Thomas Scheel spurgte sidste år til, om den nye vejs forlægning ved gården var godkendt af 

kommunen.  

 

Jesper har talt med kommunen og Thomas har været til møde med dem. 

 

Kommunen har nu svaret at vejen vurderes som helt i orden, og at man ikke anbefaler, at man 

foretager sig yderligere. 

                                                                     

2. Kort orientering om lokalplanforslag for udvidelsen af Lundbæk A/S i Lumsås. 

 

Jesper fortalte om lokalplanforslaget der kan ses på kommunens hjemmeside. 

 

http://www.odsherred.dk/nyheder/udvidelse-af-lundbeck-lokalplanforslag-2017-02-i-hoering 

 

Det vurderes ikke, at denne udvidelse vil få større indvirkning på vores udstykning, og vejlauget vil ikke 

foretage sig yderligere i sagen/høringen. 

 

Kommunen skal udarbejde en såkaldt VVM-redegørelse, så vi har tillid til, at kommunen tager ansvaret for 

miljøet alvorligt. 

3. Godkendelse af regnskab 

Lars gennemgik regnskabet, der også kan ses på hjemmesiden. 

 

Der er indkomne kontingenter for 24 parceller (2 var forudbetalt sidste år) á 500 kr. = 12.000 kr. 

 

Der er udgifter for ca. 7.000 kr. hvoraf de 6.000 kr. er betaling til gården for vejvedligeholdelse for 2015 og 

2016, og dermed er årets overskud ca. 5.000 kr. 

 

Saldoen er dermed steget fra ca. 28.000 kr. til 33.000 kr. 

 

For at af have flere midler til vejvedligeholdelsen som omtalt tidligere, blev der vedtaget et kontingent på 

1.500 kr. 

 

Som det fremgår under punkt 6, vil der blive indkøbt en hjertestarter, og da denne forventes at koste 

ca.15.000 kr. blev det vedtaget, at der også betales 500 kr. til dette. 

 

Dermed skal der samlet indbetales 2.000 kr. 

 

Dette bedes indbetalt senest den 1. juli 2017 på Dansk Bank reg. nr. 1551 konto 4354559. 

http://www.odsherred.dk/nyheder/udvidelse-af-lundbeck-lokalplanforslag-2017-02-i-hoering


 

 

5. Valg af bestyrelse 

Formanden Jesper Rasmussen genvalgt.  

Kasserer Lars Lastrup genvalgt. 

 

Reelt har John Thorn skrevet referat og står for hjemmesiden, men det vil være fint, hvis der næste år vil 

være en, der vil være sekretær, så vi deles om dette frivillige arbejde. 

Hjemmeside John Thorn. 

 

6. Forslag om indkøb af hjertestarter til ophængning i udstykningen. 

Peter Normann oplyste, at forslaget oprindeligt er kommet fra Niels og Birgitte Skipperstræde 2, og at de 

har tilbudt, at den godt kan hænge på deres garage, og dermed er placeret centralt i bebyggelsen. 

 

Deres datter, der er hjertesygeplejerske, vil gerne instruere i brugen.  

 

Der skal vist helst være strøm, men det skulle der være. 

Thomas på gården er ved at blive uddannet som deltidsbrandmand og har gennemgået førstehjælpskurser. 

Han nævnte, at de koster mellem 10-30.000 kr. og at der også skal påregnes lidt udgifter til opdatering og 

gennemsyn ca. hvert andet år. 

 

Henrik H. Lund nævnte, at Veluxfonden måske kan give støtte, og han vil kontakte dem. 

 

Trygfonden er også en mulighed, men de giver vist ikke tilskud til private områder som vores. 

 

Der var stor opbakning til forslaget, og det blev besluttet, at Vejlauget godt kan stå for dette, selv om det 

ikke har noget med vejene at gøre. 

Når den er anskaffet, skal den melde ind til Hjertestarter.dk så ”alle” kan se, at den findes. 

Læs evt. mere her: 

https://www.sst.dk/~/media/742E817348BF418D93D1929238B038B9.ashx#page=47 

Til orientering findes der nu en hjertestarter ved Lundbæk i Lumsås. 

7. Eventuelt 

A. Sidste sommer har der desværre været en meget kedelig episode, hvor gående er blevet bedt om 

at forlade vejområdet foran en ejendom. Det skal derfor slås fast, at alle vores veje i udstykningen 

er private fællesveje i henhold til vejloven, og at alle har fri adgang til færdsel på disse private 

fællesveje. 

 

https://www.sst.dk/~/media/742E817348BF418D93D1929238B038B9.ashx#page=47


B. Jesper gjorde opmærksom på, at alle har pligt til at bekæmpe bjørnekløer på sin ejendom, da disse 

spreder sig. Der er aktuelt flere af disse på nogle ejendomme. 

 

C. Lene Sørensen kom med en stor bøn om beskæring af træer og buske, så man ikke forhindrer 

udsigt over vand og mark. Der ønskes forståelse og respekt for naboers udsigt.  

Peter Normann nævnte, at han hjælper Niels og Birgitte med beskæring og tilsvarende at Kaj 

hjælper ham med beskæring, så alle ejendomme har havudsigt. 

 

Thomas fra gården gjorde opmærksom på, at de gerne vil hjælpe med beskæring og evt. fældning. 

 

D. Kaj opfordrede kraftigt til, at der ikke køres så hurtigt i området. 

Dels er der ofte børn og børnebørn, der løber rundt i området, og dels støver det en del. 

 

E. Jesper takker for et godt møde og nævner, at næste møde er 1. pinsedag 2018, 20. maj kl. 10.00.  

 

Referent John Thorn, Rejenettet 10 


