Maj 2019

Nyt fra Birkelyngens Vejlaug
Asfaltreparationer på Birkelyngen
Som vi vedtog på den sidste ekstraordinære generalforsamling, vil vi nu få udført de omtalte
reparationer på asfalten. Vi har gennemgået vejen nøje med LT asfalt, og har kunnet konstatere, at
vores vej for det meste stadig er i god stand. Vi får de huller som er opmærket på vejen repareret.
Det er de steder, hvor vejen er porøs, og således vil vejen kunne holde i min 5 – 10 år uden vi
behøver gøre mere. Dette bliver udført til langt under det budget vi tidligere har oplyst. Vi behøver
heldigvis ikke at lukke vejen, men opfordrer til, der ikke bliver parkeret ud for de hvide
afmærkninger, der er lavet på vejen. Leverandøren kommer med maskiner og udfører arbejdet

Tirsdag den 21 maj 2019.
Forsøg med hastighedsbegrænsende foranstaltninger (pullerter)
Som aftalt opsættes der pullerter snarest ved Erik og genbo. Vi har aftalt der skal opsættes
pullerter 3 steder. Vi mangler stadig tilbagemeldinger fra hvem af jer, der sammen med jeres
genbo kan blive enige om, hvor de yderligere 2 placeringer kan være. Giv lige Erik en melding!

Bestyrelsen i Vejlauget
Efter den sidste ekstraordinære generalforsamling, hvor punktet ” Skelberigtigelse ved Birkelyngen
24 ” ikke blev vedtaget, har vi haft et evaluerende møde, og må konstatere, at bestyrelsen fik et
pænt stort nederlag. 2/3 stemte imod bestyrelsens forslag. Dette har gjort at Kenneth (formand)
og Carsten (referent) har valgt at trække sig med omgående virkning.
Tina & Johnny har valgt at fortsætte til næste ordinære generalforsamling, hvor de ikke ønsker at
genopstille. Erik fortsætter sin 2 årige periode, hvor det ene er gået til næste generalforsamling.
Vi skal således bruge nogle nye friske bestyrelsesmedlemmer og en formand senest til næste
ordinære generalforsamling. Vi vil rigtig gerne høre, hvem af jer der kunne være interesseret, og
meddele det til en af os tilbageværende (Tina, Erik, Johnny). Da der ikke er de store ting på
programmet udover ovennævnte, har vi valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
men få det hele klaret til næste generalforsamling i august.
I ønskes alle en rigtig god sommer :-D
Sommerlige hilsner bestyrelsen v/ Tina, Erik, Johnny

