
Formandens beretning 1999

Vi har i det forgange år sagt farvel til den gamle formand, Preben Olson, der havde varetaget posten
igennem de sidste 25 år. Vi har også taget afsked med 2 trofaste revisorer, Grethe Olson og Finn
Brøggler.
Der har igennem det seneste år været et par projekter, som har optaget bestyrelsen. Vi har arbejdet
videre med støjgenerne fra motorvejen og nu også Tåstrupvejen samt vedligeholdelsen af området
med hensyn til lunker i vejene, bulede fortorve og beskæring af buske.

Ad. Støjgener
I juni 1998 måned blev kommunen spurgt, om der var nogen muligheder for at få lavet supplerende
støjmålinger, da den tunge trafik nu ville ende oppe på Tåstrupvejen efter omlægningen af
Strandvejen.
Kommunen har indtil videre svaret tilbage, at der er sat penge af til jordpåfyldning og ikke
egentlige støjskærme. Vej og Park har endnu ikke taget stilling til hvorledes disse penge skal
anvendes. Vi kan dog på nuværende tidspunkt konstatere, at der intet er sket.
Med hensyn til støjmålingerne har vi faktisk ikke fået noget konkret svar.
Bestyrelsen arbejder selvfølgelig videre med dette på trods af kommunens tilsyneladende
ligegyldige holdning. Det er for Solrød kommune også et spørgsmål om økonomi.

Ad. Vedligeholdelse af området - Vejene
På trods af kommunens egen tidsplan for reparation af lunken ud for Rismarken er dette endnu ikke
blevet gjort – det pågår et stadigt rykkeri af kommunen.
De øvrige lunker har kommunen afvist som værende nødvendige at reparere, da vandet forsvinder
fra disse indenfor ganske kort tid

Ad. Vedligeholdelse af området – Fortorve
Bestyrelsen har fået kommunens tilsavn om, at de vil foretage en omlægning af SF-stenene på
fortorvene i løbet af 1999. Bestyrelsen har anmodet om at få et tidsplan for, hvornår arbejdet
påbegyndes på de enkelte veje således, at de enkelte parceller kan få klippet hæk indtil skæl m.v.
inden kommunens folk kommer.
Der er udsendt seddel tidligere med beskrivelse af dette (18. november 1998).

Ad. Vedligeholdelse af området – Beplantning
I forbindelse med en tidligere beskæring af beplantningen på Tulipanmarken og den manglende
vedligeholdelse fra kommunens side er denne i flere af plantekasserne mere eller mindre ødelagt
eller sagt med andre ord – den vil aldrig vokse op og blive præsentabel.



I den forbindelse har der været en gennemgang af området med Solrød Kommune, der efterfølgende
har foreslået at plante græs i plantekasserne på Tulipanmarken (er medtaget som et foreslag fra
Bestyrelsen), men det kræver stadig en del arbejde med kommunen omkring fastlæggelse af det
videre vedligeholdelse efterfølgende, som Bestyrelsen selvfølgelig gerne vil have placeret hos
Solrød kommune, som den er i dag.

Som afslutning på mit første år som formand for Vejlauget vil jeg gerne benytte lejligheden til at
sige tak til Bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. Jeg håber, vi kan fortsætte i det
kommende år, da jeg føler vi er kommet godt fra start.
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Formand


