VEJLAUGET MUNKEK,flR
Referataf ordinær generalforsamlingfor VejlaugetMunkekærden 18.
marts 2013på Munkekærskolen
VejlaugetsformandBo Jelved(Tulipanmarken)bødvelkommentil de fremmødtemedlenrner.

1. Valgaf dirigent
(Rismarken)somdirigent,og han
Bo Jelvedforeslogpå besfrelsensvegneBentHartvigPetersen
blev valgt udenmodkandidater.Bent Hartvig Petersentakkedefor valget,og han konstateredeindledningsvis,at generalforsamlingen
var lovligt indvarsleti herholdtil Vejlaugetsvedtægter.
Ved en
optællingblev det konstateret,at i alt 20 stemmeberettigede
var repræsenteret
ved generalforsamlingen,og at ingen af de fremmødtehavdemedbragtfuldmagtertil generalforsamlingen.
Dirigenten
konstaterede
herudover,at der ikke var modtagetforslagfra medlemmerne.

2. Formandensberetning
Bo Jelvedkonstaterede,
at dethavdeværetet år medmangemindreopgaver,menopgaverne
bliver
handteretog i de flestetilfældemedet godtresultat.
Ad. Vedtigeholdelse
af området- Vele og beplantning
Vi er endnuen gangi dialogmedSolrødKommuneom at få del i dengrønnepulje, såvi kan få
renoveretplantekasser
i området.Om det lykkesmå tidenvise.
Udskiftningenaf skiltemedlegendebøm er påbegyndt- d.v.s.skilteneer indkøbt,menderhar været et udestående
omkring beslag.Det er ikke muligt at købedissesomen standardvarer,hvorfor de
nu er bestiltspecielthosen smed.Vi håberat havedemi løbetaf de næste2 uger,såvi kan begynde selveopsætningen
af denye skilte.
Vi har endvidereværeti dialogmedSolrødkommuneomkringdennye asfalt,dertilsyneladende
alleredeslfurevnerog mindrehuller,derhurtigt vil voksetil større.Det bliver alt sammentaget
med,når der er mødemed entreprenøren
her i fbrfuet,når sneener væk og det er blevetvarmt nok
til at foretagereparationeme.
Solrødkommuneer ogsåblevetgjort bekendtmedlunkemeved samtlige opkørslertil Munkekærsvej,
I forbindelsemedbyggegrunden
mellemTjørnholmvejog Tulipanmarken
har der værete del dialog
medSolrødkommune- delsfra beboerneop til grundenselvog fra bestyrelsens
side.Kommunen
virker ikke til at værespecieltinteresserede
i at gøreretmeget.I hvert fald vil de ikke tagefat i
manglendeklipning af hækeller almindeligvedligeholdelse
af grunden(ukrudtetc.),da de ikke
menerdet er til genefor nogensålængehækkenikke ragerlangtud overvejenog forhindrepassage.Ukrudtet serikke ud til at bekymredem,mensom det er blevetpåpegetoverfor dem,såer det
til genefor alle naboeroidet frø flyver ind til dem,med det resultat,at der er langt mereukrudt at
lugeendtidligere.
Munkekærsvej
25 er ogsåblevetlidt af en losseplads
og arnestedfor ukrudt.Vi gjordekommunen
på dette,mende sagdebare,at de ikke ejedejordenog derforikke ville gørenoget
opmærksomme
ved det.Beslyrelsener nu i gangmedat undersøge,
om det stadiger de sammeejeresomtidligere
eller der er kommetnye,såderkanblive giort nogetved det her i foråret
Ad. Web side
Voresweb sideer nu endeligblevetprogrammeret
om, og der er langten langrækkeinformationog
dokumenterop på den,såde er tilgængelige.Der er stadigenkeltehuller, somskalliggesind, men
det kommer.
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Det er ikke alt, somserhelt professionelt
ud endnu,da der er nogleting, somikke er helt nemme
at ffi til at virke. Eksempelvisskulle alle links til dokumentergerneværeikoner med en kort tekstdetteudestårindtil videre.
I løbetaf detkommendeår vil hjemmesiden
blive brugtmereaktivt medinformationog tinkstil
information,artikler og andet,dlr vedrørerområdet.
Hvis der skulleværenogen.somer hajertil hjemmesider,
såer de megetvelkomnetil at hjælpe
medat få den til at sebedreud samtøgefunktionaliteten,da der ikke er nogeni bestyrelsen,somer
de helt storehajertil dette.
Ad. Tingtystedektarationer
Bestyrelsenhar nu måttesei øjnene,at en ændringaf deklarationensimpelthenikke er mulig. Solrød kommuneønskerden ikke, da de gernevil regulerealt i forhold til lokalplanen.Vsrt argument
omkringdette,hvor lokalplanenikke synestilstrækkelig,giver ikke anledningtil nogenvilje hos
kommunen.
Bestyrelsen
har derforvurderet,at vi ikke vil gåvideremeddettearbejde,da Solrødkommune,som
ejetaf 2 ejendommei vejlauget,ikke vil skriveunderpå ændringen.
Og udenat samtligeparceller
skriver undervil deklarationenikke kunnetinglyses.Derfor gøresder ikke mereved dette.
Ad. Motoruejs udvidetse
Vejdirektoratetbegynderi Påskenpå arbejdetaf udvidelsenaf motorvejenfra 6 til 8 spor.Først
mærkesde nyevejbanerop, hvorefterudvidelsenaf broerog rabatterpåbegyndes.
Der etableres
støjafskærmning,
sompå motorring3, hvilket skullehjælpegevaldigtpå støjenfra motorvejen.
Til allersidstlæggesder ny støjdæmpende
asfaltpå og det heleskulleståfærdigti løbetaf sommeren2015.
Ad. Jembane til Ringsted
Med hensyntil dennyejembane,der førstforventesfærdigi 2018,såer de fønsteindledendeknæbøjningerblevettaget,idet der er blevetryddetfor træerog mærketop, hvorjernbanenskalgennemløbeterrænet.
Liebstog Ole vil orientereom de allerseneste
hændelser
omkringdetteumiddelbartefterberetningen.
Jeghåberpå endnuet godt år.
Tak for det forgangneår. Og han afsluttedemedat takke de øvrigebestyrelsesmedlemmer
for en
godarbejdsindsats.
DirigentenBent Hartvig Petersenanbefalede,at man fik orienteringenfra Støjudvalgetsformand
indende tilstedeværende
medlemmerfremkom medbemærkningerog spørgsmåltil formandens
beretningog til orienteringenfra Støjudvalget.
Orienteringvedrørende
Støiudvaleets
arbeidemedforebyggelse
af støjgener
Sfafus;
Hvor langter vi nåetmedstøjvolde-motorvejen
ogjernbanengennemSolrød.
StøjvoldenegennemSolrøder nu færdige.
Vejdirektoratettilbyder forhøjelseaf støjvoldmellemCementvejog Taastrupvej:
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Solrød Kommune igangsattei 2006forhøjelseaf støjvoldenelangs motorvejen og i slutningen af

forhøjelsefysiSkafsluttetog anlægsregnskab
forventesforelaglByrådet
?912bryqe! nrojekterede
i løbetaf 2013.
jernbaneKøbenhavn-Ringsted
Når denkommende
stårklar til drift i 2018,og når udvidelsenaf
motorvejener afslutteti2016, vil der imidlertidværemulighedfor at mindskestøjgeneme
yderligere for denøstligebebyggelse
nærmestmotorvejog bane,hvis eksisterende
støjvoldforhøjesmed2
metertil i alt 11meterpå strækningen
Taastrupvej/Cementvej.
Vejdirektoratethar'således
foresl.betathæve
støjvoldenpå dennestrækning,dajordberegninger
for
motorvejsudvidelsen
viser,at manhar overskudsjord
til formået.Forhøjelsen
vil blive udført,da
motorvejssiden
og toppenforskydesderformod vest,hvilket betyder,at skyggeeffekten
af forhøjelsenkan betragtessomminimal.Af hensyntil drikkevandsinteresser,
oplyserVejdirektoratet,at der
kun vil blive anvendtråjordi kategoriI (ny betegnelse
for klasse1).
Udvidelseaf motorvejenGreveSydog til SolrødSyder nu i fuld gang- Vejdirektoratetoplyser
følgende:
"Det er med glæde,at detkan oplyses,at deto storehovedentrepriser
på KøgeBugt Motorvejen
mellemGreveSydog SolrødSydskaludføresefteren forcerettidsplanph} ån.
De primæreanlægsarbejder
på helestrækningen
skalsåledesståfærdigeultimo 2014,meden efterfølgendeåbningaf 4 kørebanespor
i hver retning.Vi vil sådet efterfølgende
forår/sommer2015
igenindskrænke
til 3 kørebanespor
i hver retning,såledesat vi kan foretageen belægningsrenovering og udlbgningaf nyt slidlagog striberpå helestrækningen.
Der vil henovervinter og forår 201412015
blive foretagetbeplantningog hegnirig,og diversemangelarbejderpå shækningen,
hvorfor der stadigvil væresynligaktivitetimod voresnaboeri denperiode,menaf en helt andenkarakter.
Vi vil selvfølgeligsørgefor at informerevoresnaboerom denændrede
tidsplanog hvilke konsekvenser,dethar for dem.2'
Områdetved Taastrupvej/Cementvej.
Jernbanen
er ogsåi gangmedanlægsarbejdet.
Da iernbanenbliver ført over Cementvejog Taastrupvejenvil der skeændringeri vejførelsen.Taastrupvejen
vil blive sænketog indsnævret.
Her vil
manforsøgeat fa 50 km.it og Cernentvejen
bliver omlagtmedbl.a.en rundkørsel.
I detteområdeer banenprojekteretforholdsvishøjt og tætpå beboelsesområder.
Støjberegninger
viserat bane-støjgrænsen
på 64 dts belasterflere ejendommei områdetfor endenaf Munkekærsvej,
i Rismarken,i Emmermarken
og endenaf Karlstrupvej.Omrfiet er alleredebelastetaf motorvejen,
somfortsatvil værestøjdominerende,
mende enkeltetog passager
vil dog kunnehøresnok til at
støjgrænsen
overskrides
Det er derforaftaltat etablereen ca.700m. langdobbeltabsorberende
skærmlangsmedog tætpå
banensøstside,dvs.en placeringmellemdenkommendebaneog eksisterende
motorvej.Skærmen
starterlige sydfor banenskrydsningaf Cementvej.
Ifølge BaneDanmarkvil jernbanenbliveanlagti niveaumedmotorvejen,hvor det er muligt.
Udformningaf skærmetil dennye baneer endnuikke fastlagt.Udgangspunktet
er dog,at skærmene skalværedobbeltabsorberende
for ikke at reflekteremotorvejensstøj.Normalhøjdepå en
skærmer 2 m. målt fra skinneniveau,men på grundaf banensopbygningpå den smalledæmning
og sikkerhedsafstandene,
skal skærmenfastgøreset stykkeunderskinneniveau.Derfor skønnes
skærmenat få en samletgennemsnitshøjde
på 3 m. Ny støjskærmpå motorvejsbroen
og ved Solrød
Skolesamtny støjdæmpende
asfaltpå motorvejen.
Områdetved SotrødByvej/Solrød
Landsby:
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I forholdtil oprindeligebaneprojekt,
har BaneDanmarkoplyst,at det har væretnødvendigtat'hæve
banestrækningen
i omradetved SolrødBækmedop til 1,5meterpå grundaf megethøjtliggende
grundvand.Denhøjereplaceringgiver en øgetstøjbelastning
på denøstligeAetJf SotiødtanOsby,
som vendermod denplanlagtebane.
Det er derforaftålt,at der udføresen 4 meterhøj og 14meterbredstøjdæmpende
jordvold på banensvestside.Jordvoldenstarteslige sydfor SolrødByvej og forløber300m. mod syd.Jordvolden
brydesved SolrødBækmed støjskærmover bækkenspassagegetrnemvolden.
Voldenskønnesat bidragemedstøjdæmpning
ph2-3dB for de nærmeste
- en
beboelsesbygninger
dæmpningsvarendetil en "hørbarændring",og densvarerf.eks.til dæmpningved overgangfra
almindeligasfalttil støjdæmpende
asfaltpå motorvejen.
Jordvoldenvil - udoverdenstøjdæmpende
effekt- ogsåhavevisuelvirkning, såledesat banenintegreresi områdetved trjælpaf landskabsbearbejdningen
og beplantning.Jordvoldensskråningmod
banenbliver en naturmæssiggevinst,idet denkan anvendesaf de EU-beskyttedemarkfirben,som
leveri detteområde.
Udgifteri forholdtil opsparetbeløb:
Beggeprojekterhar ensamletskønnetomkostningp& ca.12,2mio.kr. Herafudgørstøjskærmen
10,5mio. kr. svarende
til ca. 15.000kr. pr. løbendemeterinklusiverfigivning, projektering,materialer og opsætning.
Jordvoldved SolrødLandsbyskønnesudførtfor 1,5mio. kr. fordeltpå skærmoveråen,beptantning,jordleverancerogjordmodellering,rådgivningog projektering.-Hertil
forventesudgifientil
natur-erstatsningsarealer
at udgøreca.200.000kr., da områdeter et naturbeskyttet
orr.rråde.
Ifølgede skønnede
omkostninger,
vil der såledesudestå600.000kr., somendnuikke er disponereti
forholdtil det opsparede
beløbpå 12,8mio.kr. Imidlertidgiver dettepraktiskmulighedfor atjustere
. proJektog forventninger,nar depræciseomkostningerbliver opgiorti BaneDanmarksdetailprojektering.
BaneDanmarkhar i foråret2012 gennemførtnye støjberegninger
på baggrundaf denendeligebaneudformninginklusivestøjdæmpende
tiltag. De enkeltstående
boliger,der såledesfortsatvil blive
støjbelastetmed mereend 64 dB vil få tilbudt facadeisoleringi forbindelsemed det samledeprojekt.
Banedanmark
er i fuld gangmedat udbyggejerribanenettet.
Skiftenderegeringerhar gerneville
fremståsom grønne.Dårfor er denkommendebaneRingsted.-Ifuge-Københavnudnævnttil
"Højhastighedsbane"
forberedttil250 kn:/t og skulle give et trafikløft til kommunernelangsKøge
bugt.
Virkelighedener ganskeanderledes:
De flestegodstogoverføresfra Ringsted-RoskildeKøbenhavns
banentil dennyebane,der skalbefordre3 godstog/timei hverretning.Det øger
fremkommeligheden
for persontogpå Ringsted-Roskilde.-København,
somdermedffir pladstil
passagertog.
flere
Fleretins er stadigvækuafklaret,somfolketinget skaltagestilling til :
o Ny banefra Femernforbindelsentil Ringsted:her er grundløsning1 for 160km/t og
grundløsning2foy200 km/t. Det bliver nok 200 km/t hvis mankan findepengene.
o En ny Storstrømsbro
meddobbeltsportil 5 mia. kr. udestarogså.
Der er flere ting derpeger ph,atdennyebanefortrinsvisbliver en godsbane
for ffansitgods,da
kombiterminalenved Køge er "fravalgt" og hermedingenaflæsningsmuligheder:

KøgeNord (ny station):2 regionaltog/time
i hverretning,120km/t, opgraderes
til 160km/t
I lyntog/timei hver retning,fuld hastighed
3 godstog/timei hver retning,100kmlt
Timemodelen(ltime Kbh-Odense,I time Odense-Århus)
forudsætter180km/t og kørerfortrinsvis
via Ringsted-Roskilde
til København.Dvs. dennye banebliver en transitbanemed6 godstoy'time
(3 i hverretning)plus 3 passagertogltime
plus det løse.
Den nye banebliver en del af transportkorridorB fra Stockholmtil Napoli. Det udløserstøttefra
EU til Femernforbindelsen
DirigentenBent Hartvig Petersenbadherefterde tilstedeværende
medlemmerom at fremkomme
medbemærkninger
og spørgsmål
til beretningen
fra Vejlaugetsformandog til orienteringen
fra
Støjudvalgetsformand.
Der blev herefterstillet en rækkekonkretespørgsmålvedrørendede planlagtestøjdæmpende
foranstaltningeri forbindelsemedbådemotorvejsudvidelsen
og anlæggelsen
af dennyejernbane.
Førstog fremmestvar der spørgsmåltil støjværdierne
- det blev præciseret,
at tærsklener engennemsnitsbetragtningoverheledøgnet,der lyder på max.64 dB.
I forbindelsemedasfalteringen
af vejensidsteår kunnedet konstateres,
at de er megetglatte,når de
er denmindstesmulevåde* detteville mangernehavebestyrelsen
tog medtil vejsynether senere
på foråret.
Der var ikke yderligerekommentarereller spørgsmåltil denaflagteberetningfra Vejlaugetsformandog til orienteringenfra Støjudvalgets
formand.Dirigentenkonstaterede
herefterpå baggrund
af en håndsoprækning,
at generalforsamlingen
enstemmigtkunnegodkendeformandsberetningen
og orienteringen
fra Støjudvalget.

3. Forelæggelseaf det reviderederegnskabtil godkendelse
Kassereren
PrebenAndersen(Rismarken)forelagdederfordet reviderederegnskab.Han konstaterede,at Vejlaugetsregnskabfor 2012samletsetudvisteet overskudpå 6.003,63kr.
Der var ingenafklarendespørgsmål
til det fremlagteregnskabfor Vejlauget,og dirigentenkonstateredeherefter,at generalforsamlingen
kunnegodkende2011-regnskabet.

4. Forelæggelse
af budgetfor det kommendeår, herunderkontingentfastsættelse
Kassereren
PrebenAndersenfremlagdepå bestyrelsens
vegneforslagettil Vejlaugetsbudgetfor
2413,og hanoplystei denneforbindelse,at bestyrelsen
anbefalede
et uændretkontingentpk2A0
kronerpr. parcelfor det kommendeår.
Der var ikke bemærkninger
til detfremlagtebudgetfor 2013.og dirigentenkunneherefterkonstatere, at generalforsamlingen
enstemmigtkunnegodkendedet fremlagtebudgetforslag
for 2A13,ag at
kontingentetogsåi detkomrnendeår vil udgøre200 kronerpr. parcel.

5. Indkomneforslag
Dirigenten Bent Hartvig Petersenkonstaterede,at der ingen var indkommet.

6. Valg af kasserer
DirigentenBentHartvig Petersen
oplyste,at Vejlaugetsnuværende
kassererPrebenAndersenvar
villig til genvalg.Der var ikke andreforslagtil kandidatertil postensomkasserer,og dirigenten
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kunne herefter konstatere,at PrebenAndersen var genvalgt som Kassererfor Vejlauget for en ny
2-åtngperiode.

7. Valg af bestyrelsesmedlem
og suppleant
Dirigentenoplyste,at dgrpå baggrundaf generalforsamlingens
beslutningi20l2om vedtægtsændringenkun var behovfor valg af 6t bestyrelsesmedlem
og af 6n suppleanttil bestyrelsen.
Han sagde,at detnuværende
bestyrelsesmedlem
EdmundLiebstRasmussenlfutipanmarfen)
var'påvalgl
og han var villig til genvalg.Der var ikke andrekandidatforslag,og herefterkonstaterededirigenten,at EdmundLiebstRasmussen
var genvalgtsombestyrelsesmedlem
for en ny 2-årigperioåe.
Ayo Karlsson(Rismarken)var villig til genvalgsomsuppleanttil bestyrelsen
og blev valgt for endnu en periodepå et år.

8. Valgaf 2 revisorerog { revisonsuppleant
Dirigentenoplyste,at deneneaf de to nuværende
revisorerBentHartvigPetersen
(Rismarken)var
villige til genvalg,mensTovePedersen
(Majsmarken)ikke ønskedegenvalg.MortenKeldorff
Kragh(Tulipanmarken14) stilledeop somrevisorog blev valg sammenmedBent HartvigPetersen.Somrevisorsuppleant
blev Martin Molin valgt. De tre nævntepersoneralle var valgt for en 1årig periode.

9. Eventuelt
Der blev stillet forslaget enkeltspørgsmålom, hvemderhavdeansvaretfor skiltningentil markerne fra centerstiennedeved rækkehusene,
da skiltningentil alle vejeneikke fremgik.Detteville bestyrelsenundersøge
samtseom de manglendeskiltningerkunnekommepå plads.
Der var ikke andretilstedeværende,
somønskedeordet.
Dirigententakkedeafslutningsvisde fremmødtemedlemmerfor god ro og ordenunderVejlaugets
generalforsamling,
og hanerklærede
hereftergeneralforsamlingen
for afsluttet.
Bo Jelvedtakkedepå bestyrelsens
vegnebådede fremmødtemedlemmerfor errgod debatog Bent
HartvigPetersenfor en fin varetagelse
af dirigentfunktionen
undergeneralforsamlingen.
SolrødStrand,den22. april 2013

Referent: Bo Jelved

Samrnensæt4insen
af bestvrelsenfor Veilauset Munbekær pr. 18. marts 2013:
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11,2680SolrødStrand
Bestyrelsesmedlem
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Kløvermarken 4,268ASolrødStrand

