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• 5. Valg af bilagskontrollant.
• 6. Indkomne forslag.
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Forskønnelsesprojekter

• Processen:
1. Ansøgning ved kommunen inden 1/6
2. Møde med Teknisk udvalg ang. det ansøgte 16/6.
3. Orientering om hvad der er blevet godkendt i oktober
4. Derefter projektering og igangsætning
5. Pulje til fordeling i år var kr. 1.002.000

1. Fordelt mellem 5 landsbysogn
2. Vi fik 145.000 i år



Forskønnelsesprojekter

• Gennemførte 2009
– Fortov ved Vejlby Kirkevej
– Yderligere beplantning ved Egeskov Torv
– Vedligehold af tidligere projekter

• Sti ved Neder Høll
• Beplantning ved Egeskov Brugs
• Pladsen ved Jubækhus i Trelde



Fortov ved Vejlby Kirkevej



Yderligere beplantning ved Egeskov Torv



Yderligere beplantning ved Egeskov Torv



Beplantning ved Egeskov Brugs



Forskønnelsesprojekter

• Ansøgte 2009 (ansøgt juni og godkendt i oktober)

– Fortov langs Egeskovvej
• Godkendt

– Fortovsstykke ved busstop ved Trelde Næsvej
• Afvist

– Vedligehold af tidligere projekter (Tidliger nævnte +
nye ral + bænke til Egeskov Torv)

• Godkendt



Ønskede projekter

• Fortov langs
Egeskovvej til
Kristtjørnevej

• Godkendt – men
mangler afklaring på
projektering med
kloakering



Torvelaug

• Vedligehold af Egeskov Torv
• Istandsat ’Bedende Mor’
• Fået tillagt nyt område
• Fællesspisning med bestyrelsen en gang

årligt som tak for den store indsats



Udbygning

• Ingen nye boligområder i år
• Opbremsning i udbygning på nye

boligområder fra sidste år
• Stille udbygning ønskes - balance

– Holde liv i lokalsamfundet
• Bevare skole, institutioner, butikker, kirke m.v.

– Bevare landsbypræget



Boligområder

Ulovlig terrænregulering på lokalplan 280
– Indsigelse fra Vejlby Sogns Beboerforening
– Kommunen har forlænget fristen for

reetablering fra 1/11 2008 til 1/10 2009
– Nu har kommunen indgivet politianmeldelse,

da reetablering ikke er sket.



Lokalplan 280 ulovlig terrænregulering



Regnvandsbassin

• Planlagt i forbindelse med udbygning i
Østerby
– Indsigelse til Naturklagenævnet

• Anden placering end lokalplanen
• Større bassin
• Bekymring for udvaskning af okker ved placering i

engen



Placering i oprindelig lokalplan



Cykelstier

• Kommunens cykelhandlingsplan
– Ansøgningsfrist 1/12 2008
– Vi søgte om følgende cykelstier

• Bøgeskovvej + Trelde Næsvej (til Østerbyvej)
• Egeskovvej fra Egeskov til motortrafikvejens start
• Vejlbyvej



Cykelsti
Kommunen har fået tildelt 10 mio. af staten til

cykelstier
• Vores ønske om cykelsti fra Egeskov til Trelde har

fået 1. prioritet
– Langs Bøgeskovvej og Trelde Næsvej fra Egeskovvej

til Østerbyvej
– En cykelsti på strækningen er budgetteret til 10-11

millioner.
– Projekteringsomkostninger vil beløbe sig til ca. kr. 1

mio..
• Vi har faktisk fået en cykelsti i sognet i år



Cykelsti anno 2009



Den slutter efter ca. 300m



Asfaltbelægning - skærver
• Vi har klaget over asfaltbelægningen på

Bøgeskovvej
– og støttet klage fra beboere i Bøgeskov

• Teknisk udvalg har vedtaget at der ikke skal
lægges den slags asfalt på Bøgeskovvej og Trelde
Næsvej mere

• De har erkendt, at den slags asfalt ikke duer til
veje tæt op ad bebyggelse – samt skolevej

• Ny asfaltbelægning vil være PA – pulver-asfalt
– Restlevetid på nuværende : 8 – 10 år



Netværk
• Øvrige Beboerforeninger i kommunen

– Fyraftensmøde 27/5
• Deltagere

– Beboerforeninger
» Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, Taulov, Skærbæk, Vejlby,

Herslev (var forhindret)
– Teknisk udvalg

» Peder Hvejsel, Lars Ejby
– Forvaltningen

» Ib Doktor – Vej og Parkchef
• Emner

– Problem med skiftende personer som kontaktpersoner ved kommunen
– Bedre orientering om lokalplaner etc.
– Trafiksikring



Netværk

• Grundejerforeninger i sognet
– Inspirationsmøde 3/11

• Hovedemne - trafiksikkerhed



Bestyrelsen

• Formand : Ulla Jensen
• Næstformand: Bjarke Pløen
• Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen
• Sekretær: Ebba Jacobsen
• Best.medl.: Michael Søndergaard

• 1. Suppleant: Kirsten Antonsen
• 2. Suppleant: Karl Rasmussen







På valg

I bestyrelsen :
– Ulla Jensen
– Bjarke Pløen
– Michael Søndergaard
Suppleanter:
– Kirsten Antonsen
– Karl Rasmussen



Valg



Valg af bilagskontrollant

• På valg :
• Billagskontrollant: Frede Hansen
• Suppleant: Finn Lundy



Indkomne forslag

• Ingen indkomne forslag.



Eventuelt


