
VEJLAUGET MUNKEK¯R

Referat af ordinær generalforsamling den 24. marts 2003 på Munke-
kærskolen
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
endvidere, at i alt 26 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, at ingen havde medbragt
fuldmagter samt, at der ikke var indkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

2. Formandens beretning
Det har i år ikke været et specielt travlt år for bestyrelsen, når man ser på de få sager, som vi har
været involveret i. Der har dog været rigeligt at gå i gang med specielt omkring støjprojektet. Jeg vil
dog her liste en del af .

Web side
På baggrund af opfordring på sidste års generalforsamling har Vejlavet fået lavet en Internet side.
Indtil videre koster det ikke Vejlauget noget at have denne eller få lavet den. Dette har Michael Jo-
hansen sørget for. Michael fungerer også som Vejlaugets webmaster. Siden kan findes på følgende
adresse: www.vejlauget-munkekaer.subnet.dk

Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning
Jeg synes efterhånden, at Solrød kommune har fået skik på området. De virker også mere obs på, at
vi ønsker der skal være pænt her, hvor vi bor.
I det kommende år vil vi forsøge at tage en dialog med Solrød kommune, om det var en mulighed,
at de betalte vores gartner for at udføre arbejdet således, at vi ikke behøvede at minde Solrød kom-
mune om, hvornår arbejdet bør udføres, da de virker noget passive i denne sammenhæng.
I denne sammenhæng vil jeg også gerne 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 også haft en dialog med Solmarken omkring nåletræerne i området, der støder op til nogle af
vores parceler. De er langsomt ved at fjerne disse, men det bliver efter et nødvendigheds princip,
d.v.s. at træerne vil blive fældet, når der er ved at vælte eller på anden vis er modne til fældning.
Det er et økonomisk spørgsmål. Formanden har dog lovet at holde øje med dem og beskære, hvor

http://www.vejlauget-munkekaer.subnet.dk
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det er nødvendigt. Skulle der opstå problemer, kan man henvende sig til mig, hvorefter jeg vil kon-
takte deres formand.

Munkekærsvej 25
Bestyrelsen vil i år tage tidlig kontakt til ejeren for at få lavet en aftale omkring rydningen af dette
område enten af ejeren selv ellers vores faste gartner således, at vi ikke skal igennem procedurer
med varsler og påbud etc.
Vi vil samtidig foreslå ejeren, at der sættes hegn op og en låge med lås således, at vi kan undgå, at
det kommer til at ligne en losseplads.

Legende børn skilte
Der er endelig indgået aftale med Solrød kommune om at der bliver sat et skilt op i Kløvermarken.
Det er aftalt, at det meget gerne skulle op inden Påske, så det håber vi meget også bliver tilfældet.

Støjgener
Edmund og Finn vil orientere om dette særskilt, men jeg vil gerne lige ridse hovedlinierne op om-
kring, hvad der er opnået i løbet af de seneste 12 måneder:

• Megen omtale i pressen
• Politisk bevågenhed – materiale uddelt til samtlige byrådsmedlemmer
• Ingen konkrete resultater – politiske beslutninger tager tid
• Dialog med Folketingspolitikere

Alt i alt synes jeg, det har været et godt år, hvor vi har opnået nogle små resultater og bevæger os
mod større mål. Kun tiden vil vise, om vores bestræbelser vil bære frugt.
Jeg glæder mig allerede til det næste år.
Tak for et godt år.
Preben Olsson, Rismarken, havde en kommentar vedr. fyrretræerne i Solmarken, idet han selv hav-
de måtte beskære træer ud for sin have. Han havde ligeså givet navnet på en person, der ville fælde
dem gratis til bestyrelsen. Dette havde Liebst givet videre til Preben Harris, formand for Solmarken,
men denne har tilsyneladende ikke gjort noget ved det endnu. Bestyrelsen lovede at tage kontakt til
Solmarken og rykke for at der sker noget.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen kunne godkende beretningen fra for-
manden.
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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. Støjudvalget repræsenterer på nuværende tidspunkt 18 grundejerfore-
ninger, der dækker 1257 parceller og ca. 5000 personer.
På den ordinære generalforsamling 2002 blev det foreslået og bevilliget støjudvalget at investere i
en støjmåler, så vi selv kunne foretage målinger. Dette er blevet gjort, og det viser sig, at støjni-
veauet er højere end Vejdirektoratets målinger/beregninger – i de mest belastede områder ca, 75-76
db (der skal tilstræbes 55 db i bebyggede områder).
Vedrørende støjskærmen på motorvejsbroen over Tåstrupvejen har Vejdirektoratet foretaget støjbe-
regninger og prisen for en ny støjskærm er så høj, at man formentlig ikke vil gøre noget ved det. I
august 2002 deltog støjudvalget i et borgermøde i Greve, hvor Vejdirektoratet fremlagde planerne
for udvidelsen af sydmotorvejen. Dette omhandlede kun Hundige – Greve. Vi stillede nogle
spørgsmål omkring strækningen ved os selv, men fik at vide, at det ikke var omfattet af aftalen om
udvidelse af motorvejen, så vi skulle ikke forvente udskiftning af belægningen de nærmeste år. Sol-
rød kommune sendte også spørgsmål, og fik akkurat samme svar.
Efterfølgende har vi skrevet til Solrød kommune (borgmester Mogens Baltzer), til MF Henrik Sass
Larsen, MF Gitte Seeberg, MF Birthe Rønn Hornbach og amtsrådsmedlem Mogens Andersen, der
alle er valgt i Køgebugt området, hvor vi bl.a. spurgte om hvor de 200 millioner kroner, som er fjer-
net fra støjpuljen er blevet af samt de 800 millioner kroner fra S-togs projektet (det 5. spor) fra Tå-
strup til Roskilde. Disse er også blevet forelagt trafikminister Flemming Hansen og han svarer:
”Angående de 200 millioner, så er de blevet et led i regeringens bestræbelser på at skaffe flere res-
sourcer til velfærd, hvor de har nedlagt en række nævn, udvalg, centre og puljer. Med hensyn til de
800 millioner, så mener jeg ikke at de frigivne midler fra S-tog til Roskilde vil kunne finde anven-
delse til færdiggørelse af Køgebugt motorvejen.”
Støjudvalget har forespurgt Tarco A/S, hvad det koster at lægge en støjdæmpende asfalt på motor-
vejen gennem Solrød – en strækning på ca. 6 km. Det anslår de til kr. 12-15 mill. Vejdirektoratet vil
først lægge ny asfalt, når motorvejen udbygges til Køge.
Vi har endvidere skrevet til miljøbevægelsen NOAH og bedt dem gøre deres indflydelse gældende.
Da dette problem kun kan afgøres af politisk vej, har vi samlet al den dokumentation og korrespon-
dance, vi har haft med forskellige myndigheder fra starten i december 2000 og til dato i en mappe,
som er blevet udleveret til samtlige byrådsmedlemmer i Solrød kommune og til pressen. Med map-
pen til byrådsmedlemmerne fulgte et brev, hvori vi gør rede for problemerne og anmoder det sam-
lede byråds støtte til at få løst støjproblemerne så hurtigt som muligt.
Formændene for de 18 grundejerforeninger får løbende al korrespondance tilsendt.
Som det fremgår fra myndighedernes side, ser det ikke alt for lyst ud p.t. Først omkring 2008-2010
vil der ske noget ifølge Vejdirektoratet. Dette fik vi oplyst på et offentligt midtvejsmøde i Greve,
som vi deltog i i februar 2003.
Det er også blevet forsøgt at få sat hastigheden på Tåstrupvejen ned fra Cementvej til Solrød Byvej,
men dette er blevet afvist af politimesteren i Roskilde, da Tåstrupvejen ikke er en tilkørselsvej.
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Efter at vi i TV-Lorry d. 23. februar fik at høre, at der ikke er afsat penge til udvidelse af Køgebugt
motorvejen fra Greve til Køge i det nye trafikforeslag, gik vi til byrådsmøde d. 24. februar, hvor vi
stillede byrådet følgende spørgsmål på vegne af 18 grundejerforeninger: ”Hvad vil byrådet foretage
sig efter at der i den nye trafikplan ikke er afsat økonomiske midler til udvidelse eller støjdæmpning
af Sydmotorvejen fra Greve til Køge?” Mogens Baltzer svarede, at man ville kontakte de øvrige
borgmestre. Marianne Svane (SF) foreslog et tema-møde eller borgermøde med politikere fra folke-
tinget. Mogens Baltzer opfordrede byrådsmedlemmerne til at kontakte deres partier i Folketinget og
lægge pres på dem.
Den seneste udvikling er, at Henrik Sass Larsen (S) på et møde i trafikudvalget vil stille forslag om
at lægge støjdæmpende asfalt på motorvejen, da han mener, at vi ikke kan vente til en eventuel ud-
videlse kommer i gang.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende også denne
del af beretningen fra bestyrelsen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren Preben Andersen forelagde det reviderede regnskab, der blev godkendt enstemmigt.
Regnskabet er udsendt tidligere med indkaldelsen.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder kontingentfastsæt-
telse
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 på trods af, at der budgetteres med et underskud, der tages fra formuen.
Generalforsamlingen tilsluttede sig kassererens forslag, og det reviderede budget samt det foreslåe-
de kontingent på 200 kroner pr. parcel blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Valg af kasserer
Dirigenten oplyste, at Preben Andersen var villig til at blive genvalgt som kasserer for Vejlauget.
Der var ikke andre kandidatforslag. Herefter konstaterede dirigenten, at Preben Andersen enstem-
migt var genvalgt som kasserer for en ny 2-årig periode.

7. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
Dirigenten oplyste, at Edmund Liebst Rasmussen var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke
andre kandidatforslag, og herefter konstaterede dirigenten, at Edmund Liebst Rasmussen var gen-
valgt som bestyrelsesmedlem for en ny 2-årig periode.
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Derefter skulle der vælges en suppleant, der kun vælges for 1 år ad gangen. Michael Johansen,
Majsmarken, stillede op og blev enstemmigt valgt. Det kan lige bemærkes, at Michael fungerer som
Vejlaugets webmaster i forvejen.

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.
Da Michael Johansen tidligere var blevet valgt som suppleant for bestyrelsen ønskede han ikke også
at være revisor suppleant. Vibeke Munk, Valmuemarken, tilbød sig og blev valgt for en 1-årig peri-
ode.

9. Eventuelt
Intet at bemærke.

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: Bo Jelved

Bestyrelsen 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, Rismarken 4, 2680 Solrød Strand
Bestyrelsesmedlem Steen Dan Christiansen, Kløvermarken 4, 2680 Solrød Strand

Webmaster: Michael Johansen, Majsmarken 3, 2680 Solrød Strand.


