
Formandens beretning 2007 

Bo Jelved oplyste, at det for bestyrelsen havde været et lidt stille år med bl.a. en ny affaldsordning 
samt andre mindre sager på programmet. 

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning 

Repræsentanter for bestyrelsen havde i slutningen af oktober måned 2006 et vellykket møde med 
Vej og Park fra kommunen, som præsenterede et oplæg om hvorledes kommunen forestiller sig at 
de eksisterende plantekasser i Vejlaugets område skal fornyes. Der var enighed mellem Vejlaugets 
og kommunens repræsentanter om, at det mest hensigtsmæssige vil være noget lavt og langsomt 
voksende af hensyn til dels udsyn fra biler, dels en nem løbende vedligeholdelse. 

Solrød Kommune påbegyndte i slutningen af november måned 2006 fornyelsen af plantekasserne 
på Tulipanmarken som er den første vej i Vejlaugets område. For så vidt angår de øvrige veje vil 
fornyelsen af plantekasserne ske i løbet af de kommende år, da der ikke er penge på kommunens 
budget til at forny alle plantekasser på en gang. 

Ad. Munkekærsvej 25 

Bo Jelved oplyste, at det har forlydt at Solrød kommune skal overtage grunden på adressen Munke-
kærsvej 25, men at det ikke havde været muligt at få dette bekræftet af kommunen. Overtagelsen 
skulle efter det oplyste være et led i udvidelsen af støjvoldene langs motorvejen, idet en del af den 
ubebyggede grund vil skulle indgå i støjvolden. Ligeledes forventes cykelstien langs med den på-
gældende grund at blive flyttet til den anden side af grunden, dvs. ind mod Valmuemarken. Vejlau-
gets bestyrelse har gjort kommunen opmærksom på, at der i forbindelse med flytningen af 
cykelstien også bør opsættes et par skraldespande langs stien, således at der forebygges mod at 
naboerne til cykelstien får smidt skrald ind i haverne. 

Ad. Web side 

Bo Jelved fortalte, at Vejlaugets hjemmeside var blevet opdateret med nye og flere oplysninger. Da 
bestyrelsen ønsker at gøre hjemmesiden så nyttig som mulig for Vejlaugets medlemmer, efterlyses 
der input fra medlemmerne om hvilke yderligere informationer det vil være ønskeligt at have på 
hjemmesiden. Vejlaugets hjemmeside findes på følgende adresse: www.vejlauget.net . 

Input til forbedringer af hjemmesiden kan sendes til Vejlaugets formand Bo Jelved på mail-adressen 
bjelved@csc.com. 

Ad. Afhentning af affald 

Der blev som bekendt pr. 1. januar 2007 ændret på den affaldsordning, som blev indført sidste år, 
og dette skete som opfølgning på et møde mellem kommunen og grundejerforeningsformændene, 
hvor man drøftede erfaringerne med affaldsordningen. På mødet blev der påpeget en del 
kritikpunkter, som har dannet baggrund for de ændringer i affaldsordningen, som kommunen har 
foretaget. Det blev omkring anvendelsen af papirsække til haveaffald på mødet præciseret, at når 
papirsækkene står på offentlig vej og der går hul i bunden af en sæk, så er det skraldemændenes 
ansvar at rydde op efter sig. Derfor opfordrede Bo Jelved Vejlaugets medlemmer til at sørge for at 



papirsække med haveaffald placeres på offentlig vej (dvs. på fortovet eller på vendepladserne i 
vejenes ”lommer”). 

Ad. Etableringen af Bredbånd i Solrød 

Bo Jelved informerede om, at der var indgået en aftale mellem Solrød Kommune og SEAS-NVE 
om nedgravning af alle el-ledninger, og samtidig nedgraves der fiberkabler til brug for bredbånd. 
Arbejdet med nedlægning af fiberkabler forventes at være færdiggjort i sommeren/efteråret 2008, 
hvorefter alle borgere i Solrød vil få tilbudt bredbåndsforbindelser. Leverandør, prisforhold etc. 
kendes endnu ikke. 

Ad. Filsning af huse i Vejlaugets område 

I december 2007 blev bestyrelsen kontaktet af et medlem i Vejlauget vedrørende nogle huse, som 
var blevet filset. Der blev for ca. 40 år siden tinglyst deklarationer på samtlige parceller i Vejlaugets 
område, og i henhold til disse deklarationer er filsning eller pudsning af husene i området ikke 
tilladt. 

Bo Jelved oplyste, at bestyrelsen på baggrund af den konkrete henvendelse havde haft kontakt med 
til kommunen for at få oplyst, om der er søgt dispensation til filsningen af de pågældende huse, og 
at kommunen har meldt tilbage, at der ikke er søgt dispensation. Han sagde, at det var bestyrelsens 
opfattelse, at de eksisterende deklarationer på en række punkter ikke længere er tidssvarende, og at 
deklarationerne derfor enten bør revideres eller aflyses. 

Bestyrelsen ønskede under dagsordenspunktet ”Eventuelt” at få en tilkendegivelse fra 
generalforsamlingen om hvorvidt bestyrelsen skal rejse en sag på baggrund af filsningen af de 
pågældende huse og om de eksisterende deklarationer skal revideres eller eventuelt helt aflyses på 
Vejlaugets næste ordinære generalforsamling. 

Bo Jelved afsluttede formandsberetningen med en konstatering af, at 2006 havde været et stille, 
men alligevel begivenhedsrigt år med flere forskellige arbejdsopgaver for bestyrelsen. Han fandt, at 
bestyrelsen i det forløbne år havde fået et bedre og tættere samarbejde med kommunen end 
tidligere, men at der dog stadig var plads til forbedringer.  

Og endelig takkede Bo Jelved de øvrige medlemmer af Vejlaugets bestyrelse for en god 
arbejdsindsats. 
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