
VEJLAUGET   MUNKEKÆR 
 

Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 21. marts 2002 på Mun-
kekærskolen  

Vejlaugets formand, Bo Jelved, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent 

Bo Jelved foreslog på bestyrelsens vegne Bent Hartvig Petersen som dirigent, og han blev valgt 
uden modkandidater. Bent Hartvig Petersen takkede for valget, og han fastslog indledningsvis, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vejlaugets vedtægter. Han konstaterede end-
videre, at i alt 28 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, at ingen havde medbragt fuld-
magter samt, at der ikke var indkommet skriftlige forslag fra medlemmerne. 

 

2. Formandens beretning 

Bo Jelved sagde, at det forløbne år for bestyrelsen ikke havde været et ligeså travlt år som forrige 
år. Der har været færre aktiviteter, men arbejdet med støjproblemerne har taget meget tid for besty-
relsen, og han oplyste, at Edmund Liebst Rasmussen og Finn Brøggler derfor ville orientere særskilt 
om arbejdet med støjgenerne.  

I sin beretning til generalforsamlingen kom Bo Jelved bl.a. ind på følgende områder: 

Vedr. vedligeholdelsen af området - Vejene 

Der kan stadig konstateres en del problemer med lunker ved opkørslerne til Tulipanmarken, Ris-
marken og Solsikkemarken. Indtil videre har kommunen afvist at afhjælpe disse problemer, men 
bestyrelsen arbejder videre på sagen, så der forhåbentlig findes en snarlig løsning. 

Vedr. vedligeholdelse af området – beplantningen 

Bo Jelved udtrykte håb om, at bestyrelsen i det nye år kan få et bedre samarbejde med kommunen 
omkring vedligeholdelsen af plantekasserne. Der er modtaget en bekræftelse på, at der vil blive 
plantet nye træer i de to plantekasser på Tulipanmarken, når de nuværende stubbe er rådnet til-
strækkeligt til at de kan trækkes op. 

Vedr. samarbejdet med Solrød Kommune 

Bestyrelsens samarbejde med Solrød kommune var i det forløbne år blevet langt mere konstruktivt 
end tidligere, idet der er en god dialog med afdelingen for Vej & Park omkring vedligeholdelsen af 
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området, samt med Borgmesterkontoret omkring støjgenerne. Det var derfor bestyrelsens håb, at 
dette samarbejde kan fortsættes således, at vi i Vejlauget har gode rammer. 

Vedr. Munkekærsvej 25 

Bestyrelsen vil tage kontakt til ejeren af den ubebyggede grund med det formål at få lukket denne af 
med hegn og låge således, at der ikke kan smides affald m.m. på grunden. Samtidig arbejdes der i 
bestyrelsen for at få lavet en generel ordning med grundejeren omkring rydningen af ukrudt på 
grunden således, at de omkringliggende naboer, bl.a. i Valmuemarken, ikke generes af dette. 

Vedr. skilte med ”Legende børn” 

Det var trods gentagne kontakter til kommunen endnu ikke lykkedes at få sat det manglende skilt i 
Kløvermarken op. Bo Jelved oplyste, at Vejlauget havde bedt kommunen om at komme med et til-
bud på selve opsætningen, da kommunen i forvejen skal godkende placering og opstillingen, men 
tilbagemeldingen fra kommunen var endnu ikke modtaget. Det var bestyrelsens håb, at arbejdet 
kunne gennemføres i foråret 2002. 

Bo Jelved bemærkede afslutningsvis i sin beretning, at det forløbne år havde været et roligt arbejds-
år for bestyrelsen, men han fandt også, at bestyrelsen havde haft et godt år med flere positive resul-
tater, selvom der stadig er meget store udfordringer på bl.a. støjområdet. Bestyrelsen var indstillet 
på at arbejde videre med de vigtige udfordringer omkring støjgenerne, og Bo Jelved udtrykte håb 
om, at der også ville kunne opnås nogle resultater på dette område. Endelig takkede Bo Jelved be-
styrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Dirigenten foreslog, at man ventede med bemærkninger fra forsamlingen til formandens beretning 
til der også var givet en orientering om dagsordenens punkt 2.1 omkring støjgenerne. Forsamlingen 
gav tilslutning til dette. 

 

2.1 Orientering om arbejdet med støjgenerne 

Edmund Liebst Rasmussen redegjorde for det arbejde, som det af bestyrelsen nedsatte støjudvalg 
har udført i det forløbne år. Han oplyste i denne forbindelse, at der fra støjudvalgets side har været 
rettet henvendelser til kommunen, til Roskilde amt, til Vejdirektoratet samt til Trafikministeren. Der 
var endvidere af det lokale folketingsmedlem Henrik Sass Larsen stillet en lang stribe meget kon-
krete spørgsmål til Trafikministeren om støjgenerne. Herudover har støjudvalget benyttet sig af 
mulighederne for at få omtalt problemstillingen i medierne. 

Det var ifølge Edmund Liebst Rasmussen støjudvalgets konklusion på de modtagne informationer 
og besvarelserne fra myndighederne, at en ny belægning på motorvejen vil kunne reducere støjen 
med op til 40 %, men Vejdirektoratet, der er den ansvarlige myndighed for de statslige motorveje, 
har desværre også oplyst at alt støjdæmpende arbejde på statsvejene er sat i bero i 2002 og 2003 på 
grund af manglende bevillinger, og udgiftsstoppet omfatter desværre også bevillingerne til støjaf-
skærmning. Vejdirektoratet har dog på baggrund af de gentagne henvendelser bedt det rådgivende 
ingeniørfirma CowiConsult om at beregne effekten af og udgifterne til en eventuel ny støjskærm i 
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det område, hvor motorvejen krydser ind over Tåstrupvejen, men disse beregninger var endnu ikke 
modtaget. 

Edmund Liebst Rasmussen gav udtryk for, at man nok ikke kunne forvente at der for alvor sker 
noget fra myndighedernes side med hensyn til reduktion af trafikstøjen før vejbelægningen på mo-
torvejen skal udskiftes om ca. 4-6 år på grund af slitagen fra de mange køretøjer, der dagligt benyt-
ter motorvejen. Han oplyste herudover, at Banestyrelsen havde udarbejdet konkrete detailplaner for 
en helt ny togbane langs Køge Bugt-motorvejen, og der i givet fald også herfra ville fremkomme 
yderligere støjbelastning fra mange tog døgnet rundt. 

Finn Brøggler fra støjudvalget oplyste, at Solrød kommune er positivt indstillet over medvirke til en 
medfinansiering af en eventuel ny og bedre støjafskærmning på strækningen, hvor motorvejen og 
Tåstrupvejen krydser hinanden. Han sagde endvidere, at der i bestyrelsen arbejdes med konkrete 
planer om at selv at foretage en række konkrete målinger af støjbelastningen i området ved hjælp af 
en lejet støjmåler, idet det vil være meget dyrt at få et ingeniørfirma til gennemføre sådanne målin-
ger og udarbejde en rapport herom. 

Bent Hartvig Petersen fandt, at det var en god idé selv at udføre nogle støjmålinger, som kunne be-
lyse det aktuelle støjniveau i haver m.v. hos vejlaugets medlemmer, men han påpegede dog at så-
danne selvudførte målinger nok næppe ville kunne overbevise myndighederne. 

Kaja Brøggler mente at var vigtigt, at støjudvalget fortsatte med at engagere pressen og TV i sagen 
omkring støjgenerne, idet der tilsyneladende er god effekt af at få omtale af sagen i medierne. 

Det blev af flere deltagere i generalforsamlingen foreslået, at bestyrelsen selv anskaffer en støjmå-
ler, hvis denne kan indkøbes for nogle få tusinde kroner, og enkelte deltagere tilbød også at medvir-
ke ved gennemførelsen af de konkrete støjmålinger. 

Dirigenten konkluderede, at der forventes at fremkomme ingeniørberegninger på en ny støjskærm, 
og at generalforsamlingen i øvrigt bakker fuldt op om de igangværende aktiviteter i bestyrelsen, 
herunder at der gennemføres konkrete støjmålinger i vejlaugets område. Han konstaterede endvide-
re, at generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen undersøger, om det vil være rentabelt selv at 
købe en støjmåler. 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende de to beret-
ninger fra bestyrelsen. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren Preben Andersen forelagde det reviderede regnskab, der blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

Preben Andersen forelagde bestyrelsens forslag til vejlaugets budget for det kommende år, og han 
oplyste i denne forbindelse, at bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 200 kroner pr. parcel 
for det kommende år.  
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Preben Olson  foreslog, at budgettet for det kommende år som konsekvens af generalforsamlingens 
drøftelser om arbejdet med støjgenerne udvides med et beløb på nogle få tusinde kroner til eventuel 
indkøb af et støjmåleapparat. 

Dirigenten anbefalede til generalforsamlingen, at bestyrelsen blev bemyndiget til i givet fald at an-
skaffe en støjmåler ved at budgetforslaget for det kommende år forhøjes med 5.000 kroner til en-
gangsudgifter til arbejdet med støjgenerne. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dirigentens forslag, og det reviderede budget samt det foreslåede 
kontingent på 200 kroner pr. parcel blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

6. Valg af formand 

Dirigenten oplyste, at Bo Jelved var villig til at blive genvalgt som formand for Vejlauget. Der var 
ikke andre kandidatforslag. Herefter konstaterede dirigenten, at Bo Jelved enstemmigt var genvalgt 
som formand for en ny 2-årig periode. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten oplyste, at Finn Brøggler og Steen Dan Christiansen var på valg, og at begge kandidater 
var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidatforslag, og herefter konstaterede dirigenten, at de 
nævnte personer var genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-årig periode. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

På valg som revisorer var Annette Nielsen og Bjarne Hansen, der begge blev enstemmigt genvalgt 
for en ny periode på 1 år. 

Bjarne Nielsen ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant, og som ny revisorsuppleant valgte 
generalforsamlingen enstemmigt Michael Johansen for en 1-årig periode. 

 

9. Eventuelt 

Michael Johansen foreslog, at vejlauget etablerede sin egen hjemmeside på Internettet, hvor bl.a. 
vedtægterne, bestyrelsens sammensætning, referater, regnskabet m.v. kunne præsenteres. Han tilbød 
selv at stå for opbygningen af hjemmesiden og indlægningen af informationer på denne, idet hjem-
mesiden hermed kunne etableres uden udgifter. 
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Bo Jelved fandt at idéen om en hjemmeside for Vejlauget var et rigtig godt supplement til de eksi-
sterende informationskanaler, som anvendes i dag, og han lovede på denne baggrund, at bestyrelsen 
sammen med Michael Johansen vil gå videre hermed. 

Bent Nielsen henstillede, at der alene anvendes reelt brænde i brændeovnene, idet afbrænding af 
affald m.v. giver lugt- og røggener for naboerne. 

Jørgen Johansen oplyste, at mange gæster desværre parkerer på det område i bunden af vejlommer-
ne, som er reserveret til at være vendeplads, og dette ofte giver problemer for beboerne, der kan 
have svært ved at komme ind og ud af egen indkørsel. Han gjorde på denne baggrund opmærksom 
på, at arealet i bunden af disse lommer netop er beregnet til at være vendeplads og ikke parkerings-
plads. 

Bent Hartvig Petersen informerede generalforsamlingen om, at de eksisterende deklarationer for 
området fra 1967 ikke umiddelbart giver mulighed for at anvende f.eks. Decra-tag som tagbeklæd-
ning. Det blev dog på en generalforsamling i Vejlauget i 1992 vedtaget, at Decra-tag kan betragtes 
som værende på linie med andre tagtyper. Han anbefalede på denne baggrund, at man – hvis der 
ønskes Decra som tagbeklædning – ansøger kommunen herom med henvisning til beslutningen på 
generalforsamlingen. 

 

Dirigenten takkede afslutningsvis de fremmødte medlemmer for god ro og orden under generalfor-
samlingen. 

Bo Jelved takkede på bestyrelsens vegne dirigenten for en god indsats. 

 

 

 

Dirigent: Bent Hartvig Petersen Referent: Steen Dan Christiansen 

 

 

Den nye bestyrelse er herefter sammensat således: 

Formand: Bo Jelved, Tulipanmarken 3, 2680 Solrød Strand, telefon 56 14 71 20 

Kasserer: Preben E. Andersen, Rismarken 17, 2680 Solrød Strand, telefon 56 14 20 76 

Bestyrelsesmedlem Edmund Liebst Rasmussen, Tulipanmarken 11, 2680 Solrød Strand 

Bestyrelsesmedlem Finn Brøggler, Majsmarken 4, 2680 Solrød Strand 

Bestyrelsesmedlem Steen Dan Christiansen, Kløvermarken 4, 2680 Solrød Strand 


