24. oktober 2016

Infoskrivelse 1 vedrørende vejprojektet
Bestyrelsen har besluttet at informerer grundejerne omkring vejprojektet igennem
infoskrivelser, der udsendes løbende med 1-2 måneders mellemrum. Dette er den første
infoskrivelse.
Med denne infoskrivelse ønsker vi, at give et indblik i hvor langt vi er nået ifm vejprojektet,
samt hvad vi arbejder på for øjeblikket.
Bestyrelsen arbejder på at kunne præsenterer de tre ønskede projekter, ved at sammensætte
en vedligeholdelsesplan, der finansieres på 3 forskellige måder. På denne måde vil det være
muligt at holde de tre projekter op i mod hinanden – både i et tids- og økonomisk perspektiv.
For at sikre at vi kommer helt omkring opgaven skal vi igennem nedenstående aktiviteter. De
er listet i en ikke prioriteret rækkefølge:
 Dialog med tidligere bestyrelse og vejudvalg om deres arbejde
 Krav til klimasikring
 Mulighed for nedgravning af fibernet.
 Fremtidige behov i forhold til kloakker, fx vedligeholdelsesplan fra kommunen
 Undersøge hvad øvrige grundejerforeninger har gjort
o herunder bud på finansieringsformer, forskellige vejløsninger, forberedelse og
gennemførelse af projektet mv.
 Behov for vedtægtsændringer
 Dialog med kommune og Abelsminde om fælles veje (zambiavej og sindingvej)
 Levetiden ved de forskellige løsninger
 Vejenes stand
 Reparation eller udskiftning af brønde og riste
 Omfang af ønsket rådgivning
Formanden for GF-Nøragersminde har deltaget på bestyrelsesmødet den 28. september
2016, for at få erfaringer med, hvordan deres vejprojekt kører. GF-Nøragersminde har valgt
en model, hvor vejene løbende vedligeholdes efterhånden, som der er sparet sammen til det.
Vi håber, at vi med udgangspunkt i denne infoskrivelse, giver et indblik i vores arbejde og
hvordan vi sikre fremdrift i projektet.
Der arbejdes hen i mod at vi på generalforsamling 2017 kan beslutte de nødvendige
vedtægtsændringer og at det endelige projekt vælges i foråret 2017.
Valget kommer til at foregå som en urafstemning, så alle skal afgive deres stemme.
Materialet, der beskriver projekterne der skal vælges imellem, vil blive gennemgået på mindst
ét informationsmøde. Materialet uddeles mindst 1 måned inden fristen for afstemningen,
således at man som grundejer har mulighed for at spørge andre, fx sin bank, til råds.
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