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Vi har i det forgange år måtte sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer - Ib Bendix og Ole Aarøe. Ib
gik desværre hen og døde i foråret 1999. Indtil sin død havde han været en stabil sekretær i
bestyrelsen gennem flere år, hvilket vi havde nydt godt af. I den tid, som jeg har haft fornøjelsen af
at kende Ib, har man altid kunnet regne med at han stillede op, når der var nogle opgaver, som
skulle løses. Tak for den tid vi nåede at kende hinanden Ib. ¯ret være hans minde. Ole Aarøe har vi
mistet, idet han er fraflyttet Vejlauget i forbindelse med en skilsmisse.
Der har igennem det seneste år været et par projekter, som har optaget bestyrelsen - nogle er
gengangere fra sidste år. 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
Det er i bestyrelsen besluttet at tage i mod et tilbud fra Jack Nielsen (Tulipanmarken 13), om at
nedsætte et specielt udvalg i Vejlauget til at arbejde videre med dette, hvor han indgår som formand
for dette udvalg. Fra bestyrelsen deltager vejudvalget, som består af Edmund Liebst Rasmussen og
Steen Christiansen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre flere til at melde sig til dette
udvalg, da det vil komme til at kræve en del arbejde og jo flere som deltager, jo mindre for den
enkelte.

Ad. Vedligeholdelse af området - Vejene
På trods af kommunens egen tidsplan for reparation af lunken ud for Rismarken er dette endnu ikke
blevet gjort – kommunens undskyldning går nu på, at man føre sag mod entreprenøren, så denne
skal betale reparationen, da kommunen fattes penge.

Ad. Vedligeholdelse af området – Fortorve
Fortorvene er nu blevet rettet op, dog først i december måned efter jeg havde rykket borgmesteren
for en igangsættelse af arbejdet inden året var omme, hvilket var kommunens egen planlægning.
Det ser umiddelbart ud til, at det er et godt stykke arbejde, der er lavet i øvrigt af vores egen
havemand.

Ad. Vedligeholdelse af området – Beplantning
Der er her i vinter blevet beskåret træer i området og i efteråret blev beplantningen beskåret.
Bestyrelsen har flere gange henvendt sig til Solrød kommune for at få en fast ordning på dette, som
der oprindeligt er aftalt, hvilket ser ud til at lykkes - IGEN!
Vi har haft vores havemand til at foretage kantbeskæring i sommeren 1999 af samtlige græsarealer,
hvilket er med til at give området et pænt udseende.



Ad. Munkekærsvej 25
Bestyrelsen har i forbindelse med ejeren af Munkekærsvej 25 haft et udestående med hensyn til at
få betalt en regning for ukrudtsryddelse af arealet, hvilket skyldtes, at ejeren var flyttet til England.
Dette er nu bragt i orden med den mindre gene, at de har betalt regningen to gange således, at denne
forekommer som en ekstra indtægt i det forgangne års regnskab og som en ekstra udgift i det
kommende års regnskab.

Ad. Klipning af hække ind til skel
Det har været dejligt at kunne konstatere, at alle på nær én parcel, har fået klippet hække ind til skel
således, at fortorvene kunne blive repareret. Denne sidste hæk vil selvfølgelig også blive klippet ind
til skel.

Ad. Legende børn skilte
Der er på samtlige veje i området opsat skilte vedr. legende børn undtagen på Kløvermarken. Dette
vil ske i løbet af de næste måneder, da der skal en godkendelse til fra kommunen på placering samt
opsætning.

Jeg synes, at vi er nået nogle skridt videre på flere områder i bestyrelsens arbejde, samt fået lukket
nogle sager. De åbne sager, som findes synes jeg der ligger nogle goder planer for at få løst.
Bestyrelsen vil derfor i det kommende år arbejde videre med disse planer.
Tak for et godt år.
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Formand


