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AGENDA 
  
1: Status på anlægsarbejde 

• Status på græsslåning på Kobbelvænget: der bliver ikke slået græs mere i 2020, men 
LWF vil tilføje områderne til vores arealer der skal passes 

• Den 5. november mødtes LWF og HB med Birch Ejendomme, hvor vi gennemgik den 
resterende del af Fyrretoften, som vi endnu ikke har overtaget.  
Birch Ejendomme sørger for, at der bliver opsat vejskilte med husnumre på ved de tre 
stikveje ned til parcelhusene (efter designmanual fra Vejle Kommune).  
Birch ejendomme sørger ligeledes for, at der bliver opmalet hajtænder ved T-krydset 
ind til Fyrretoften. 
Den juridiske overtagelse sker først ifm. med tinglysning af skøde for hele fællesarealet. 
Afleveringen blev gennemført den 05. november 2020 og Grundejerforeningen 
overtager dermed drift og vedligehold af fællesarealerne pr. denne dato.  

• Der mangler stadig hajtænder ved udkørslen fra den første stikvej på Fyrretoften. Dette 
påhviler bestyrelsen at betale dette og det kræver godkendelse fra politiet. Bestyrelsen 
blev enige om at sætte et trafikspejl op, så det er muligt at holde øje med trafikken. Så 
ser vi om denne løsning kan fungere. JN sørger for dette.  

 

 
2: Økonomi (Lars) 

• Der mangler forsat et par indbetalinger til kontingent 2020.  
  
3: Nyt fra Lokalrådet (Jørgen N) 

• Der er opsat skilte fra Vild med Vilje projektet, men der er ikke sat skilte op på vores 
områder endnu. Vil ønsker stadig de mindre skilte, som er knap så synlige i naturen. 
Det vil JN tage videre til Lokalrådet. 

 
4: Antenneforening (Jørgen F) 

• Intet nyt. 
 
 
5: Lærketoften 13 

• LWF & KRK har talt med beboerne på Lærketoften vedr. udfordringer med stien, som 
giver meget vand i deres have. Udfordringen er, at stien er etableret efter de har anlagt 
haven. LWF vil undersøge med Hededanmark, om stien kan justeres og få et tilbud på 
dette.  

 
 
6: Slåning af blomsterenge (Vild med vilje) 

• Det forlyder, at der påhviler som en ekstra udgift på 2000 – 4000 kr. til at passe de 
vilde arealer, da græsset skal samles op efter slåning. Dette er godkendt af 
bestyrelsen.  
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7: Datahåndtering / tilgå data (Kenneth) 

• Der er mulighed for dataopbevaring hos Dropbox, men dette er en ret dyr løsning.  
HB vil i stedet undersøge om der er muligheder via vores hjemmeside udbyder.  

 
 
8: Spuling af kloak 

• JN går videre med dette punkt og får igangsat spuling af kloaker i hele 
grundejerforeningens område.  

 
9: Etablering af vejbump 

• JF har været i dialog med Per Øbro fra Vejle Kommune med henblik på at høre 
muligeden for at lave vejbump på Grundet Ringvej for at sænke farten på bilerne, der 
kører meget stærkt fra rundkørslen ned til vores område. Der er dog lavet 
trafikmålinger, som ikke giver anledning il foranstaltninger, så det kommer vi ikke 
videre med. 

• Ligeledes har JF forespurgt på muligheden for at etablere vejbump eller chikaner på 
Fyrretoften for at sænke farten på bilerne. JF vil forsætte med at undersøge muligheden 
for at lave ”modificerende cirkelbump” som har en hastighedsdæmpende effekt. 
Løsning skal i sidste ende også godkendes af politiet.  

 
 
 
 
Julefrokost, velbekomme. 
 
 


