Referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2021.
Tilstede Betina – Sabina – Dorrit - Jørn og Peter

Dagsorden.
1. Skal vi ha ekstraordinær generalforsamling og på hvilken baggrund?
2. Dræn. Hvor langt er vi kommet med det?
3. Forslag til organisering af drændage.
4. Peter Blaabjergs møde med Junge Madsen. Projektleder ved Vejle Kommune.

1. Vi evaluerede generalforsamlingen/maj2021. Der var overvejende en meningen om, at mødet
var forløbet godt – dog noget hektisk – at alle var kommet til orde – at de fremkomne forslag blev
behandlet. Dog med undtagelse af 3, som løb ud i sandet. Og spørgsmålet om man må ha adgang
fra sin have til Tyrasvej, som vi ikke nåede. Flertallet stemte for at vi ikke skal indkalde til
ekstraordinær på den baggrund. Der vil blive hængt en plan for organisering af drændage i vores
opslagstavle og opfordre jer til at melde jer som drænansvarlige hos bestyrelsen. Spørgsmålet om
Tyrasvej, må vi tage med til næste generalforsamling.
2. Vi afventer tilbud fra kloakmester, som har været i Danevang og se på forholdene og vurdere
mulighederne.
Peter har også fremlagt en plan om nedlægning af dræn 1. vej til venstre + øvrige veje med ulige
numre, hvor problemet med at komme af med vandet er størst. Peter har løst anslået en
omkostning i materialer på 8.000 kr. + samme beløb til leje af gravemaskine og arbejdskraft. De
sidste 8.000 kr. skal beboerne på vejen betale. Vi mangler dokumentation på materiale
omkostninger og effekt at dræning og dermed er det svært at vedtage.
3. Vi håber folk melder sig til, så alle veje kan komme i gang med arbejdet. Tlf. 24203719.
4. Der vil komme en høring om de regler som Vejle Kommune mener, skal gælde for Danevang. Og
der må vi prøve at gøre vores indflydelse gældende, selvom det nok bliver i begrænset omfang.
Sandsynligvis bliver det sådan at afstand fra hus til skel er 2,5 m, huset må være 30 m2.
Virkeligheden er jo en helt anden hos os, men der bliver mulighed for at søge dispensation – under
hvilke vilkår vides ikke endnu. Hver enkelt lejer vil få en aftale med kommune.
Til efteråret vil vi gennemgå vores vedtægter og se om der er noget vi kan ændre eller
omformulere, for at komme fremtidens regler i forkøbet.

Snakken kom omkring problemer med vores kanal. Den er skrumpet, der kommer meget vand
igennem og hvordan påvirker byggeriet ved Rosborg kanalen? Er vores område en del af en større
plan for spildevand?
Vores formand Peter har valgt at stoppe – nogle har modtaget mail om hans bevæggrunde. Betina,
vores næstformand – er konstitueret som formand indtil vores møde d. 26. juni. Så tager vi stilling
til det videre forløb.
Bestyrelsen for Danevang

Mvh Bestyrelsen
Danevang

