
Konstituerende bestyrelsesmøde 20/5-2019 

1) Konstituering 
i. Formand: Esther Mayland Knudsen -  

ii. Monika Greve Gissel: Næstformand -  
iii. Kasserer: Morten Worm Due -  
iv. Kontakt til kommunen: Thomas Blumensaat -  
v. Vedligehold af Grønne Områder: Thomas Korsholm Wohlert Hansen -

 
2) Noget fra kommunen 

a. Skal grundejerforening slås sammen med de nye grunde? 
i. Kommunen støtter op om at der bliver lavet en Grundejerforening for hele området.  

ii. Vi skal rette vedtægterne, så de passer til de nye lokalplaner. 
1. De nye vedtægter skal godkendes af Silkeborg Kommune 
2. Vi skal have vedtægter der tager højde for at det ”gamle” område har 

indbetalt i mange år. 
3. En mulighed er at lave to vejfonde – en for det nye område og en for det 

gamle. Herefter vil overskuddet hvert år blive overført til vejfonden i forhold 
til hvor mange medlemmer der kommer fra hver vejfonds område. 

4. Vi skal også have ændret vedtægterne for hvilke områder der er dækket af 
grundejerforeningen 

iii. De tidligere års overskud overføres til den eksisterende vejfond ved førstekomne 
lejlighed. 

iv.  spørger kommunen om hvordan tidsplanen er – om en 
eventuel sammenlægning er nært forestående eller vi venter på at halvdelen af 
grundene er solgt – så kan der gå et stykke tid endnu. 

v. Der skal evt. også rettes i målet for vejfonden – og overvejes om kontingentet skal 
sættes ned. 

b. Grønne områder – arbejdet sættes i gang igen, da vi har en ide om at kommunen gerne vil 
hjælpe os videre nu. 

i.  tager kontakt til kommunen: 
1. Faldgrupper ved asfalt arbejde 

a. Vi har fået tilbud på asfalt. Dette tilbud er markant billigere end det 
der er sat af i vedtægterne.  

b. Måske kommunen har input til om vi har glemt at tage højde for 
noget? 

2. Eksisterende tvister ved asfaltarbejdet da kommunen renoverede kloak på 
Romervej – er der nogen? 

3. Hajtænder ud for Kenneth og Brit i forbindelse med kloakrenoveringen – 
kommer det? 

3) Vintervedligehold 
a. Vi har ingen aftale lige nu - det tager vi, når det kommer. Når vi når til vinteren kunne det 

være rart at have et telefonnummer på dem der skal komme og fjerne sne 
b. Selvom kommunen har overtaget Jernaldervej (og dermed snerydning), kan det være en god 

ide at have en backupplan for det tilfælde at vejen bliver prioriteret lavt. 
4) Evt. 

a. Intet. 




