
Referat fra Forretningsudvalgsmøde i Kirksvejs Grundejerforening og Vejlaug.  

nr. 60 den 07-12-2021 kl. 19.00. Ved Erik Bochert, Sjølund 

Deltagere: Henrik Lumholdt, Erik Bochert, Maria Link,  

Leo Pedersen, Lisbeth Mortensen, Karin Nielsen og  

Morten Johannsen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Ny konstituering (formand, næstformand) 

Tidligere formand Peter Vaupell er udtrådt af Forretningsudvalget pga. jobændringer, 

hvorfor tidligere næstformand, Henrik Lumholdt, tiltræder som ny formand. 

Lisbeth Mortensen er suppleant og indtræder i Forretningsudvalget. 

Erik Bochert bliver næstformand i Forretningsudvalget. 

 

3. Status på økonomi v/ Leo, herunder orientering om regnskabsstyring og -kontrol 

samt kørsels-/udgiftsbetaling 

Regninger sendes til formanden som attesterer regninger, der derefter videresendes 

til revisor Leo Pedersen. 

Kørsels-/udgiftsbilag fremsendes til formanden, som godkender disse. 

Indestående aktuelt: Grundejerforeningen 590.000 

Indestående aktuelt: Vejlaug 867.000 

 

4. Orientering v/Erik fra plantedagen samt generelt om drift af veje og stier 

Cirka 15 yngre og nye medlemmer deltog til plantedagen. Arbejdet med at lægge 

kvas ud gik godt. Forretningsudvalget takker for den gode indsats. 

Møde vedrørende veje arrangeres i januar med entreprenører for at planlægge den 

langsigtede vedligeholdelsesplan. 

Dialog omkring placering af stabilgrus i depoter i området, således medlemmerne 

selv kan reparere mindre huller. 

 

5. Orientering fra mødet med kommunen om de trafikale forhold samt status på 

Naturrum v/Henrik 

Der har været afholdt møde med kommunen omkring de trafikale forhold i området. 

Herunder ind-/udkørselsforhold, hastighedsreduktion på Sønder Klitvej, bedre 

trafikafvikling mellem affaldsområdet, købmanden og legepladsen. 

Kommunens driftsafdelingen vil rette skæve skilte i området. 

Henrik og Erik vil forsøge at få møde med borgmester. 



 

Naturrum, der er sket hærværk på vores figurer. Vi er i dialog med en skulptør i 

forhold til at udbedre skaderne.  

 

6. Strategiseminar. Status på indsatserne v/Henrik 

Der afventes svar fra Kystdirektoratet vedrørende branddaskere og skilt ved 

opgangene. 

Mange emner er løst eller sat i gang – se mere omkring status på hjemmesiden – link:  

https://kirksvej-grundejerforening.dk/main-menu/strategiseminar 

 

7. Hjemmesiden og kommunikation med medlemmer v/ Maria og Lisbeth 
(https://kirksvej-grundejerforening.dk/ 

Hjemmesiden er ved at blive opdateret og ryddet op. Der er mange forældede 

oplysninger. 

Forbedringsforslag fra Forretningsudvalget kan sendes til Maria.  

Nyhedsbreve – Vi bruger ikke funktionen aktuelt, men vil teste den.  

Derudover vil vi benytte Facebook siden ”Os med sommerhus i Bjerregård og 

Hegnet” for kommunikation til medlemmerne. 

 

8. Forberedelse af kommende Generalforsamling til drøftelse på næste FU. 

Generalforsamling afholdes normalt i marts måned. Indkaldelse skal fremsendes. 

Lisbeth laver et udkast til en tjekliste som forberedelse til Generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt – herunder mødekalender for 2022 

Næste FU møde (forberede Generalforsamling) 11. januar 2022 

Henvendelse fra Bjerregårds Vejlaug omkring samarbejdet  

Opdatering af skabene ved købmanden drøftet 

Vi opdaterer kontaktoplysningerne til Trygfonden 

 

 

Sekretær 

Morten Johannsen 

https://kirksvej-grundejerforening.dk/main-menu/strategiseminar
https://kirksvej-grundejerforening.dk/

