
Formandens beretning 2004 
I år har vi haft meget travlt på nogle enkelte fronter i bestyrelsen, specielt én har optaget visse 
medlemmer af bestyrelsen – men mere om det senere. Vi har dog haft andre emner på programmet 
– disse er dog knap så spændende. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Jeg synes, vi har fået et godt samarbejde med Solrød kommune, men der er dog stadig plads til 
forbedringer. Vi har en dialog i gang med dem om plantning af nye træer i de plantekasser, hvor 
træerne er blevet fældet.  

Jeg vil gerne endnu en gang benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at det er den enkelte 
parcelejers pligt at rydde mellem skel og fortov – det er ikke noget, som Solrød kommune skal gøre, 
og hvis de gør det, kan man være helt sikker på, at der følger en regning med. 

Vi har ikke fået så meget ud af vores dialog med Solmarken omkring nåletræerne i området, der 
støder op til nogle af vore parceller, men vi håber der kommer mere skub i tingene i år. Lidt får de 
trods alt gjort ved det. 

Ad. Munkekærsvej 25 

Bestyrelsen vil i år tage en mere positiv dialog med ejeren således, at vi forhåbentligt i år kan være 
foruden de gener, som specielt beboerne på Valmuemarken har oplevet. Vi vil forsøge at få en mere 
fast aftale med ejeren med terminer i for, hvornår der skal være ryddet på arealet. 

Vi vil igen foreslå ejeren, at der sættes hegn op og en låge med lås således, at vi måske kunne undgå 
de lossepladsagtige forhold, der ind i mellem hersker på grunden. 

Ad. Legende børn skilte 

Som en mindre hændelse, men med fokus på en stor grupper af vores beboere, har vi nu endelig fået 
sat et skilt med legende børn op nede ved Kløvermarken.  

Ad, Hjemmeside 

Bestyrelsen er begyndt at bruge Vejlaugets hjemmeside på internettet mere aktivt, så beboerne også 
kan søge relevant information på denne. 

Den har følgende adresse: www.vejlauget.frac.dk  

Ad. Støjgener 

Så til vores, tør man vel nok sige, største resultat i Vejlaugets historie. Som det vil være de fleste 
bekendt fik vi i sidste uge en stor nyhed, idet det nu er lykkedes for vores støjudvalg at få tildelt et 
beløb til at få etableret støjdæmpende asfalt på motorvejen. Liebst vil selv sammen med Finn 
fortælle mere om dette efter min beretning. Kort fortalt er følgende sket i løbet af året: 



• God omtale i pressen 

• Politisk opbakning 

• Borgermøde med politisk deltagelse 

• Foretræde for Trafikudvalget i Folketinget 

• Bevilling fra pulje til bekæmpelse af støj bevilliges 

 

Alt i alt har det været et fantastisk godt år, hvor vi har opnået det største resultat nogensinde i 
Vejlaugets historie på grund af nogle stædige gamle mænd, der ikke ville slå sig til tåls med en 
masse politisk ævl. Vi glæder os nu til at se, hvilken effekt det vil få på støjen. 

Jeg glæder mig allerede til det næste år. 

Tak for et godt år. 

 

Bo Jelved 

Formand 


