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• Efter generalforsamlingen vil Bent Anthonsen

fortælle historier fra Vejlby Sogn



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
• 2. Suppleant: Asger Degn
• Bilagskontrollant: Frede Hansen
• Bilagskontollant suppl.: Finn Lundy



Helhedsplanmidler

• Restpulje fra tidligere projekter skal bruges
inden årets udgang
– Puljen er opstået ved:

• Penge fra ikke startede projekter
– Bump på Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Busskurekure ved skolen

• Rester fra tidligere projekter



Trafiksanering ved
Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej
• Projektet bestod af to dele

– Ændringer på skolens område
– Fartnedsættende og sikrende foranstaltninger på

Bøgeskovvej
• Enighed om projektet på skolen

– Det gik vi ind i med forskønnelsesmidler
• Uenighed om projektet på Bøgeskovvej

– Her prøvede vi at påvirke løsningen



Kommunens forslag



• VSB’s
forslag

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

• Vores 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



Trafiksanering
Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej



Indvielse af nye cykelstativer



Busskure



Fortov langs Halvej



Renovering af fortov fra Egeskov
til Bøgeskov



Renovering af fortov - før



Cykelstativ ved busholdeplads
Østerbyvej/Trelde Næsvej



Borde og bænke

Ved Fladstranden

Ved Bøgeskov strand

Ved rastepladsen i Vejlby



Vedligehold af natursti til Slusen



Vedligehold af beplantning ved
Egeskov Brugs



Sidste penge fra
forskønnelsespulje

• Skilte med stednavne i sognet
• Bruges til opfyldning af høje vejkanter
• Vi investerer i stabilgrus til rabatterne



Bedende Mor



Landsbytopmøde



Landsbytopmøde

• Fokus på prioritering mellem land og by



Cykelstiprojekt

• Egeskovvej
– Fra Motortrafikvejen til Bøgeskovvej

• Bøgeskovvej og Trelde Næsvej
– Fra Egeskovvej til Østerbyvej.

• Er stadig ramt af besparelser / anlægsstop
• Vi står forrest, når der skal investeres i

cykelsti i landsbysogn (er blevet lovet af
samtlige politikere på Landsbytopmøde og
vælgermøde i Bøgeskov)



Ønske om reetablering og
vedligehold af Kulvig Havn



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

• Fællesspisning Torvelaug, betyrelse og
forskønnelsesudvalg

• Tipskupon ved Sommersjov i Bøgeskov





Det nåede vi ikke

• Forslag til folder om sognet
• Ny hjemmeside

– Forslag om fælles hjemmeside for foreninger i
Vejlby Sogn



Forskønnelsesudvalg

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

• Præmiering hver 2. år
• Nye emner modtages gerne

– Henvendelse til udvalget



Regnskab

• V/ kasserer Hanne Ladegaard Jensen







På valg

I bestyrelsen :
– Ulla Jensen
– Bent Anthonsen
– Karl Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Suppleanter:
– Poul Skovmark Jørgensen
– Asger Degn



Valg



Valg af bilagskontrollant

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



Eventuelt



Tak for i aften


