VEJLAUGET MUNKEK¯R
Referat af ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær den 29. marts 2004 på Munkekærskolen
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 konstaterede indledningsvis,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til Vejlaugets vedtægter. Han opgjorde endvidere, at i alt 46 stemmeberettigede var repræsenteret ved generalforsamlingen, at ingen havde
medbragt fuldmagter samt at ingen af de tilstedeværende var i kontingentrestance til Vejlauget.

2. Formandens beretning
Bo Jelved sagde, at arbejdet i det forløbne år havde været præget af, at specielt et par medlemmer af
bestyrelsen havde ydet en meget stor indsats omkring støjproblemerne, men at Vejlaugets bestyrelse
dog også havde arbejdet med en række andre problemstillinger. Han oplyste, at det i bestyrelsen var
aftalt, at Edmund Liebst Rasmussen og Finn Brøggler på generalforsamlingen skulle 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 og beplantningen
Der er efterhånden etableret et rimelig godt samarbejde med Solrød kommune, og der er aktuelt en
dialog i gang med kommunen om plantning af nye træer i de plantekasser, hvor træerne er blevet
fældet. Han benyttede endvidere lejligheden til at gøre opmærksom på, at det stadig er den enkelte
parcelejers pligt at rydde mellem skel og fortov, da det ikke er noget, som Solrød kommune skal
gøre, og hvis kommunen gør det, kan man være helt sikker på, at der følger en regning med. Herudover oplyste han, at der desværre ikke er kommet så meget ud af dialogen med grundejerforeningen
for rækkehusene i Solsikkemarken omkring de nåletræer i området, der støder op til nogle af vore
parceller, men Bo Jelved oplyste at bestyrelsen vil arbejde for at der kommer mere skub i tingene i
det kommende år.
Vedr. den ubebyggede grund Munkekærsvej 25
Bestyrelsen vil i år tage en mere positiv dialog med ejeren af den pågældende grund således, at vi
forhåbentligt i år kan være foruden de gener, som specielt beboerne på Valmuemarken har oplevet.
Det er således besluttet i bestyrelsen, at vi vil forsøge at få en mere fast aftale med ejeren med terminer for, hvornår der skal være ryddet for ukrudt på arealet. Og bestyrelsen vil igen i år 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.

Vedr. skilte med ”Legende børn”
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Der er nu endelig blevet opsat skilt med ”Legende børn” ved Kløvermarken.
Vedr. Vejlauget hjemmeside på Internettet
Bo Jelved oplyste, at bestyrelsen er begyndt at bruge Vejlaugets hjemmeside på Internettet mere
aktivt, så beboerne også kan søge relevant information på denne. Hjemmesiden, der vedligeholdes
af Michael Johansen fra Majsmarken, har følgende adresse: www.vejlauget.frac.dk
Vedr. støjgenerne
For så vidt angår arbejdet med støjproblemerne bemærkede Bo Jelved, at der i det forløbne år var
opnået det vel nok største resultat i Vejlaugets historie, takket være en stor og ihærdig indsats fra
det nedsatte Støjudvalg. Han oplyste, at den store nyhed er, at det nu er lykkedes for Støjudvalget at
få politisk tilsagn om, at der afsættes et beløb til at få lagt støjdæmpende asfalt på motorvejen ud for
Solrød. Han bad Edmund Liebst Rasmussen og Finn Brøggler om efterfølgende at orientere mere
detaljeret om Støjudvalgets arbejde og de opnåede resultater i det forløbne år.
Hermed afsluttede Bo Jelved sin formandsberetning.
Dirigenten foreslog, at man lod de tilstedeværende fremkomme med bemærkninger og spørgsmål til
formandens beretningen, inden repræsentanterne fra Støjudvalget gav sin orientering. Forsamlingen
gav tilslutning til dette.
Grethe Thunberg fra Solsikkemarken bemærkede, at vejtræerne på Munkekærsvej efterhånden har
fået så store kroner, at de skygger for aftensolen i haverne på de parceller, der grænser op til Munkekærsvej. Hun ønskede derfor bestyrelsens opbakning til en henvendelse til kommunen om problemet.
Bo Jelved gav på bestyrelsens vegne tilsagn om støtte til den pågældende sag over for kommunen.
Preben Olson fra Rismarken fandt, at der stadig sker for lidt i forhold til nåletræerne på fællesarealerne ved Solsikkemarken.
Bo Jelved svarede, at der i det forløbne år har været kontakt med Solsikkemarken, men at bestyrelsen som anført i beretningen vil tage problemstillingen op igen med henblik på at få mere gang i
beskæringen og rydningen.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende den første af
de i alt to beretninger fra bestyrelsen.

2.1 Orientering om arbejdet med støjgenerne
Edmund Liebst Rasmussen redegjorde for det arbejde, som det nedsatte støjudvalg har udført i det
forløbne år. Han oplyste i denne forbindelse bl.a., at Støjudvalget i januar måned 2003 afleverede et
ringbind til hvert af byrådets medlemmer med kopier af al korrespondancen omkring støjproblemerne, idet Støjudvalget samtidig tilkendegav at man ønskede byrådets hjælp til at få løst støjproblemerne i kommunen. Støjudvalget rykkede i løbet af foråret 2003 kommunen for svar på hvilke
konkrete tiltag, der ville blive taget i sagen om støjgenerne, men udvalget måtte konstatere, at der
ingenting skete. I maj måned foreslog SF´s medlem af byrådet, Marianne Svane, at man i løbet af

efteråret 2003 skulle afholde et borgermøde i Solrød kommune om støjproblemerne, og dette forslag blev vedtaget af byrådet.
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Borgermødet den 23. oktober 2003 på Solrød Gymnasium samlede over 425 deltagere til en aften,
hvor en række medlemmer af Folketingets Trafikudvalg samt Solrøds borgmester måtte svare på
mange kritiske spørgsmål. Edmund Liebst konstaterede, at der efterfølgende var meget omtale af
sagen i såvel den trykte presse som i TV, og at den politiske fokus på nødvendigheden af en løsning
på de lokale støjproblemer i Solrød efterhånden også steg.
Edmund Liebst oplyste, at Støjudvalget i januar 2004 fik foretræde for Folketingets Trafikudvalg,
hvor man fik lejlighed til at give en redegørelse for støjproblemernes omfang i Solrød. Og i februar
måned 2004 blev der indgået et trafikforlig i Folketinget, hvorved der bl.a. blev afsat en støjpulje på
100-120 mill. kr til støjbekæmpende projekter over en 6-årig periode. Efterfølgende skete der i
marts 2004 en forhøjelse af bevillingen til støjbekæmpelse som led i et nyt politisk forlig omkring
øgede beskæftigelsesaktiviteter. Trafikministeren kunne derfor i en pressemeddelelse den 24. marts
2004 bekræfte, at der var afsat 20 mill. kr i 2004 til øget støjbekæmpelsesindsats på det statslige
motorvejsnet, og herunder udlægning af støjsvage vejbelægninger på motorvejsstrækningen ud for
Solrød. Den støjdæmpende asfalt ud fra Solrød (fra Cementvej i nord til Åsvej i Syd) vil blive udført som et pilotprojekt, og erfaringerne fra dette projekt forventes at blive brugt ved tilsvarende
projekter på andre dele af vejnettet.
Herudover bemærkede Edmund Liebst, at al presseomtale samt TV-klip vedrørende støjgenerne er
tilgængelig på Internettet på adressen: www.kbm.frac.dk , og han takkede pressen for deres positive
medspil i sagen om støjproblemerne. Endvidere sagde Edmund Liebst og Finn Brøggler, at Støjudvalget gerne ville takke især folketingspolitikerne Martin Lidegaard fra de Radikale og Henrik Sass
Larsen fra Socialdemokraterne samt de lokale byrådsmedlemmer Marianne Svane fra SF og Hans
Nydam Buch fra de Konservative for deres deltagelse i kampen for at få gjort noget ved støjforholdene i Solrød. Endelig oplyste støjudvalget, at der fortsat arbejdes på at få udvidet den motorvejsstrækning, hvor der skal lægges støjdæmpende asfalt, således at denne mod nord strækker sig helt
til rastepladsen ved tankstationerne i Karlstrup Mose. Og for så vidt angår Tåstrupvejens asfaltbelægning oplyste Støjudvalget, at der ifølge Roskilde Amts vejchef også vil blive lagt støjdæmpende
asfalt på denne vej, når den nuværende asfalt på et senere tidspunkt skal udskiftes eller renoveres.
Med disse bemærkninger afsluttede Støjudvalget sin orientering til generalforsamlingen.
Dirigenten udtrykte på generalforsamlingens vegne stor ros til Støjudvalget for deres indsats i sagen
vedrørende støjgenerne, og han opfordrede Støjudvalget til at holde fast i de flotte resultater og i
øvrigt fortsætte arbejdet i udvalget indtil støjproblemerne er effektivt afhjulpet.
Ole Christensen fra Majmarken pegede på, at man burde få målt det aktuelle støjniveau inden der
foretages ændringer i form af pålægningen af den støjdæmpende asfalt.
Edmund Liebst svarede, at man i Støjudvalget vil følge tæt op på sagen for så vidt angår målinger,
og han bemærkede, at et pilotprojekt, hvor erfaringerne efterfølgende skal nyttiggøres ved projekter
i forhold til andre vejstrækninger, naturligvis kræver solid dokumentation for effekterne. Så han var
sikker på, at der nok skal blive udført målinger af støjniveauet.
Ole Christensen spurgte om der er informationer om hvor længe den støjdæmpende virkning holder
i den type asfalt, som forventes lagt på motorvejsstrækningen ud for Solrød.
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Edmund Liebst oplyste, at der er lagt forsøgsbelægninger på enkelte vejstrækninger i Danmark,
men at han ikke havde sikre informationer om holdbarheden af den støjdæmpende effekt. Han håbede dog, at den nye asfaltbelægning ville kunne holde sin virkning i de 8-10 år, som kommer til at
gå indtil den forventede udvidelse af motorvejen med ekstra spor ud for Solrød.

Poul Mortensen fra Kløvermarken fandt, at der var grund til at ønske Støjudvalget stort tillykke med
de opnåede resultatet, som han karakteriserede som meget flotte.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende den anden af
de to beretninger fra bestyrelsen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren Preben Andersen forelagde det reviderede regnskab. Han konstaterede, at Vejlaugets
regnskab for det seneste år udviste et underskud på 4.044 kr, men han oplyste samtidig, at de øvrige
19 grundejerforeninger var blevet opfordret til hver at indbetale 200 kr til Vejlauget Munkekær til
delvis dækning af udgifterne i forbindelse med Støjudvalgets arbejde. Indtil videre havde 11 af de
øvrige grundejerforeninger overført det ønskede beløb, og de øvrige foreninger ville blive rykket for
betaling endnu en gang.
Efter et enkelt afklarende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende det fremlagte regnskab for Vejlauget.

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.
Preben Olson fra Rismarken ønskede oplyst om budgetposten for vedligeholdelse af området indbefattede kantafskæring af græsrabatterne. Bo Jelved bekræftede på bestyrelsens vegne, at dette var
tilfældet.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende det fremlagte
budgetforslag, og at kontingentet også i det kommende år herefter udgør 200 kroner pr. parcel.

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.
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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. Som revisorsuppleant genvalgte generalforsamlingen enstemmigt Michael
Johansen for en 1-årig periode.

9. Eventuelt
Bo Jelved ønskede ordet, idet han gerne på hele Vejlaugets vegne ville takke ”to stædige gamle
mænd”, nemlig Edmund Liebst Rasmussen og Finn Brøggler, der i Støjudvalget havde ydet en stor
og flot indsats i den langvarige kamp mod støjgenerne. Takket være de to ildsjæle og deres grundlæggende holdning om ikke at ville slå sig til tåls med en masse politisk snak, så kunne Bo Jelved
konstatere, at der nu var udsigt til en løsning på problemerne. Bo Jelved oplyste, at man havde undersøgt muligheden for at indstille de to aktive udvalgsmedlemmer til titlen som ”Årets Solrødborger”, men desværre er det en titel, der er blevet nedlagt. Han fandt dog, at Edmund Liebst og
Finn Brøggler skulle have en anerkendelse for deres ihærdige og stædige kamp, og han overrakte på
Vejlaugets vegne en vingave til de to medlemmer fra Støjudvalget.
Edmund Liebst Rasmussen og Finn Brøggler takkede begge for gaven, og de lovede også fremover
at holde politikerne til ilden indtil støjproblemerne var afhjulpet. Generalforsamlingen takkede med
klapsalver for den indsats, som de to havde ydet.
Der var ikke andre tilstedeværende, som ønskede ordet.
Dirigenten takkede afslutningsvis de fremmødte medlemmer for god ro og orden under Vejlaugets
generalforsamling, og han erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Bo Jelved takkede på bestyrelsens vegne dirigenten for en god indsats.
Solrød Strand, den 27. april 2004

Dirigent: Bent Hartvig Petersen

Referent: Steen Dan Christiansen
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Den nye bestyrelse for Vejlauget Munkekær 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

