
 

Referat fra forretningsudvalgsmøde i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug. 
 

Møde nr. 56 den 14. januar 2021 kl. 19.00. På grund af Covid-19 indkaldes mødet af Lisbeth Mortensen som 

et Teams-møde. 

 

Afbud til Lisbeth Duus, mail: lisbeth.duus@hotmail.com 

 

Afbud:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af FU referat nr. 55 fra den 03. november 2020 kl. 19.30 afholdt som Teams-møde. 

Referatet er godkendt 

 

2. Status fra de faste udvalg  
Grundejerforening: Planter/klitter.  

• Formand: Erik Borchert  

• Lisbeth Mortensen  
 
Vejlaug: Veje/hegn/rabatter/stier/trafik.  

• Formand: Gunnar Stagaard  

• Henrik Lumholdt  

• Erik Borchert  
 
Har udsat et planlagt møde med 3 grundejere, men er højt prioriteret. 2 grundejere er villige til at afstå jord 
til en sti, mens den 3. grundejer er lidt mere skeptisk. 
Det skal undersøges om hullerne i vejene bliver repareret rigtig, i stedet for den måde de bliver udbedret 
på i dag. 
Planlægning af ny udlægning af asfalt er i gang. Det skal undersøges om det skal være den samme 
belægning på alle strækninger. Gunnar er i gang med at undersøge priser.  
2 minus 1 vej skal drøftes med kommunen. 
 
Bemandet redningstårn/hjertestarter/samarbejde med Hegnet og Bjerregård.  

• Formand: Lisbeth Duus  
 
3. Afstand på generalforsamlingen. Set i lyset af den nye mutation. Skal generalforsamlingen afholdes i 
marts?  
Peter Vaupell 
 
Generalforsamlingen udsættes på grund af COVID-situationen til ultimo april. Medlemmerne bliver 
orienteret via foreningens hjemmeside. 
 
4. Forslag til drøftelse af den kommende generalforsamling:  

• Dagsorden  

• Sted og indkaldelse  

• Form og opgavefordeling (med tanker fra vores evaluering af sidste møde)  

• Praktik (mad, kaffe, stemmesedler osv.)  

• Lisbeth Duus, Gunner Stagaard, Lisbeth Mortensen og Henrik Lumholdt er på valg  
Henrik Lumholdt 
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Punktet udsættes til næste FU møde 
 

5. Bevillingen på de 100.000,- dkk til brug for udvikling af projekter fra seminar. 
 
Punktet udsættes til næste møde 

 
6. Eventuelt.  
FU folder revideret og lagt på hjemmesiden 
Orientering vedrørende regnskab 
 
Næste møde i forretningsudvalget er 23.februar 2021. 
 
 
 
Referent 
Peter Vaupell 

 


