
Vejlby Sogns Beboerforening
Stiftet november 1998

Generalforsamling
26/11 2012



Dagsorden

• 1. Valg af dirigent
• 2. Bestyrelsens beretning.
• 3. Regnskab samt vedtagelse af kontingent.
• 4. Valg til bestyrelsen.
• 5. Valg af bilagskontrollant.
• 6. Indkomne forslag.
• 7. Eventuelt.



Bestyrelsens beretning

• Bestyrelsen
– Formand : Ulla Jensen
– Næstformand: Karl Rasmussen
– Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen
– Sekretær: Ebba Jakobsen
– Best.medl.: Bent Anthonsen

• 1. Suppleant: Poul Skovmark Jørgensen
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Bilagskontollant suppl.: Finn Lundy



Møde med Teknisk udvalg og
forvaltning - december 2011

• 1. Cykelstiprojekt
• 2. Trafiksaneringsplan ved Bøgeskov skole
• 3. Revurdering af anvendelse af tidligere bevillinger af forskønnelsespenge
• Cykel/gangsti fra Fjordalle til Enggårdsparken og til Trelde Næsvej.
• 4. Busdrift  - skolebussen  - morgen.
• 5. Skiltning - hastighedsbegrænsning Trelde Næsvej
• 6. Rapportering af huller i vejen m.v.
• 7. Vejenes beskaffenhed
• Treldevej, Ryttergrøftvejen og Skullebjergvej er for smalle. Fare for trafikuheld når 2

biler – eller bil/lastbil skal passere hinanden.
• 8. Bevaring af Bøgeskov Skole.
• 9. status på terrænregulering i Østerby - lokalplan 280
• 10. Støjgener fra Speedway bane i Vejlby
• 11. Lugtgener fra Losseplads i Vejlby
• 12. Tidligere planer om fællesmøder mellem grundejerforeninger og Beboerforeninger i

kommunalt regi.



Helhedsplanmidler

• Vi har restpulje fra tidligere projekter
• Penge fra ikke startede projekter

– Bump på Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Busskurekure ved skolen
– Rester fra tidligere projekter

• Vi skal have brugt den opsparede pulje
inden 2 år

• Gældende fra december 2011



Cykelstiprojekt

• Egeskovvej
– Fra Motortrafikvejen til Bøgeskovvej

• Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Fra Egeskovvej til Østerbyvej.

• Er stadig ramt af besparelser / anlægsstop
• Står forrest når der skal investeres i cykelsti

i landsbysogn



Trafiksanering
ved Bøgeskov skole

• Projektet består af to dele
– Ændringer på skolens område
– Fartnedsættende og sikrende foranstaltninger på

Bøgeskovvej
• Enighed om projektet på skolen

– Det vil vi gerne gå ind i
• Uenighed om projektet på Bøgeskovvej

– Det prøver vi at finde en god løsning på



Kommunens forslag



Pudebump 30 km/t



• VSB’s
forslag

• Bidrage med:
• 2 busskure
• Sti fra busskur til skolegård
• Deling af parkeringsareal
• 100 cykelstativer
• Belysning parkering
• Sti gennem legeområde
• Fortov ved halvej

• Forslag til sikring af
Bøgeskovvej:

• Hævet flade ud for skolen
50 km/t – anden farve

• Bump 50 km/t før og efter
skolen

• Fodgængerfelt ved hævet
flade





Boligområde Østerby

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

1/11 2008 til 1/10 2009
– Kommunen indgav politianmeldelse, da reetablering

ikke skete efter fristens udløb.
– Der skulle efter planen være afsagt dom sidst i oktober

2010 – men intet nyt.
– Information fra kommunen om, at sagen skal gå om

pga. procedurefejl – august 2011
– Vi har rykket kommunen flere gange



Lokalplan 280 ulovlig terrænregulering



Vejsituationen
• Huller i vejen,

manglende
gadelys,
manglende
hegns-
regulering m.v.
indberettes på
kommunens
hjemmeside:



Andre aktiviteter

• Juletræsfod ved Egeskov torv
• Forslag til folder om sognet
• Ny hjemmeside
• Fællesspisning Torvelaug, betyrelse og

forskønnelsesudvalg
• Tipskupon ved Sommersjov i Bøgeskov







Forskønnelsesudvalg

• Frede Hansen
• Jørgen Åmand
• Ebba Jakobsen
• Bent Anthonsen



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







På valg

I bestyrelsen :
– Hanne Ladegaard
– Ebba Jakobsen
Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen



Valg



Valg af bilagskontrollant

• På valg :
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Kontrollant suppleant: Finn Lundy



Indkomne forslag

• 1. Bestyrelsen: Debat om trafiksikring ved Bøgeskov skole
• 2. Hanne Faurholt: intelligente færdselstavler isf. Bump
• 3. Hans Bjerre Jensen : historie og gamle billeder på

hjemmeside
• 4. Finn Lundy: Stiprojekt ved Egeskov Kirke



• 1. VSB’s
forslag

• Bidrage med:
• 2 busskure
• Sti fra busskur til skolegård
• Deling af parkeringsareal
• 100 cykelstativer
• Belysning parkering
• Sti gennem legeområde
• Fortov ved halvej

• Forslag til sikring af
Bøgeskovvej:

• Hævet flade ud for skolen
50 km/t – anden farve

• Bump 50 km/t før og efter
skolen

• Fodgængerfelt ved hævet
flade





2. Intelligente færdselstavler







3. Historie på hjemmesiden





Hjemmeside med Vejlby sogns
historie

• Søg på Vejlby sogns historie / højre klik
på anden linje. Hovedmenu til venstre og
gå til nr.7 Gl. Vejlbykort eller nr. 15 Gl
kort, der kan man se vade stedet over rands
fjord til den gamle kro, med pilene kan man
flytte kortet.



4. Stiprojekt ved Egeskov Kirke



Eventuelt



Tak for i aften


