
Dagsorden for vejlavets årlige Pinsemøde i Aksel Hansens Udstykning:
1. Skipperstræde
2. Regnsab
3. Kontingent
4. Formandsindlæg
5. Bjørneklobekæmpelse
6. Strandrensning
7. Valg af ny kasserer
8. Evt.

..................................................................................................................

Referat fra Vejlaugets årlige møde
11.maj 2008 på Åsløkke kro

Tilstede: Grundene 2-3-5-6-9-12-13-14-15-18-20-22-23-26 samt Thomas (Brønshejgård),

Ad. 1:
Der var enighed om, at Skipperstræde pt. generelt fremtræder i for ringe stand og med for mange
huller.
Der var enighed om, at hele strækningen fra hovedvejen og til stranden skal bringes i ordentlig
stand.
Det gælder også den sidste strækning ned til stranden, så svagtgående kan gå sikkert til vandet.
Der var også forståelse for, at det er brugerne af vejen, der har ansvaret for at vedligeholde vejen.
Vejlauget vil således også bidrage til vedligeholdelsen af strækningen fra Brønshøjgård og op til
hovedvejen.

Det blev besluttet,
at reparationstiltagene fremover skal tidligere på året og ikke afvente vejlaugsets stillingtagen,
at der skal bestilles de fornødne læs til at bringe standarden i orden, og
at der også kan henlægges et depot ved Brønshøjgård til den løbende reparation af huller

Ad. 2
Der var 2 restancer (fra samme parcel).
Mogens fremførte, at han havde et tilgodehavende. Dette bringes i orden.
Regnskab blev godkendt.

Ad. 3
Kontingentet fortsætter med kr. 200,00.
Girokort til opkrævning udsendes senere, hvis det bliver nødvendigt. Der anmodes om, at alle selv
overfører fra netbank til:

3t"6 ~ Reg. nr.: ~, konto nr.: 0004354559.
Skriv g.nr. som indbetaler. (g.nr. står på adresselisten helt ude i venstre side.)



Ad .4
Fonnanden indledte med en undskyldning for gener fra tung lastbilkørsel på Bundgarnet og
Sømærket i forbindelse med varetansport til nybyggeri på Sømærket 3.
Vejene er efterfølgende blevet udbedret (af skadevolder) med adskillige læs vejsten og fremtræder
nu stabile.

Der blev budt velkommen til de nye ejere af Bundgarnet 2 og 6.

Skipperstræde er behandlet under pkt. 1.

Status vedr. projekter på Brønshøjgård.
Fonnanden har løbende dialog for at hjælpe og pleje naboskabet.
Thomas og Brian er energiske og driftige og har igangsat mange projekter, som udover mange
timer, der skal præsteres i fritiden, også kræver megen kapital.
Fonnanden appellerede derfor til, at alle viste forståelse for, at "tingene tager tid".

Omlægning af vejen ved gården:
Omlægningen af vejen er baseret på byggeaffald fra de igangværende renoveringer, og afsluttes
derfor først, når der er tilstrækkeligt byggemateriale.

Fonnanden appellerede endvidere for, at vi i udstykningen udviser tolerance overfor forholdene
omkring Brønshøjgård, selvom nogle vil mene, at "der roder", og det blev også fremført, at
Brønshøjgårds interne forhold er vejlauget aldeles uvedkommende.

Fra udstykningens side kan vi naturligvis komme med venlige henstillinger som i alle andre
naboforhold, og Thomas fortalte, at fra gårdens side er man som udgangspunkt indstillet på at
imødekomme disse.

Formanden har henstillet til Brønshøjgård. at der ikke køres motocross på markerne i weekenderne,
da det giver støjgener i udstykningen.

Ad. 5
Bjørneklo-planten er i fremgang i udstykningen, og det skal indskærpes, at den skal bekæmpes
løbende gennem året og efterfølgende år. Se endvidere "den lille grønne" for de forskellige metoder
til bekæmpelse.

Ad. 6
Der er ikke voldsomt meget affald på stranden, og der var enighed om, at vi ikke inviterer til fælles
strandrensning, men hver især gør en indsats og samler op, når vi alligevel går tur på stranden.
Det blev påpeget, at der også ligger en del gammelt jern og rester af gamle ophalervogne, som bør
fjernes.

Ad .7
Genvalg af Jytte som kasserer, og Jesper som formand.



Ad. 8
Opmærksomheden blev igen iår rettet mod de henstillinger i "Information fra vejlavet", der
fremmer det gode naboskab.

Uddrag af "Information fra vejlavet":
Mange af vore grunde er allerede beplantet med træer, som er høje og "nøgne"i bunden, og som derfor
Ikke længere tjener deres oprindelige formål med at give afskærmning og læ for vinden.
Vednyplantninger bør der tænkes på at vælge plantearter, som er lave, tætte og naturlige for
landskabet og som ikke vilgenere naboer på længere sigt.

Der er for de fleste et stort ønske og behov for at få udsigt til hav og marker, og der er også ønsker
om, at der ikke spærres for solen.
Vis nabohensyn ved at aftale beskæringer og evt. fornyelse af beplantninger i skel.
Selve træfældningsarbejdet bør arrangeres som fælles projekter med medvirken fra de grunde, som
nyder godt af den nye udsigt eller har fået mere solindfald.

Alle bedes huske reglen om græsslåning og anden motorlarm. Tiden er 9-13 og i nødstilfælde
15-17.

Dræbersnegle:
Det blev vedtaget, at Bent på udstykningens vegne gentager den biologiske indsats med Ferramol, i
håb om, det vil lykkes over en årrække.
01 kan med fordel bruges på privat initiativ (alle mærker skulle kunne bruges (ifølge Bent»

Ledningsplaner
Planer for el og tlf. er fremskaffet fra kommunen, og de vil blive lagt på vores hjemmeside.

Næste vejlangsmøde bliver pinsesøndag den 31. maj 2008 på Åsløkke Kro kl. 10.
God sommer til alle.

Referent Lars Lastrup


