
Skovlyst Vejlag 2022 

Formandens beretning 

Velkommen til alle deltager i generalforsamlingen 

Grundet Coronaen har der ikke været mange aktiviteter ud over de mest nødvendige de sidste par år. 

Vi har startet 2022 op med arbejdslørdag den 14 maj hvor der var 10 deltager, som for hovedpartens 

vedkommende var bestyrelsesmedlemmer og trofaste husejere. 

De traditionelle klippeopgaver og beplantning af vores betonrør, ”Nymalede af Eva/Ejner” tak for det. 

Efterfølgende har Ole K været rundt på stierne og samle det afklippede op og kørt det på containeren. Tak 

for det. 

Dagen blev afsluttet med smørrebrød fra Schous og en øl/vand. Tusinde taktil alle deltager. 

I årets løb har der været forøvet hærværk mod skiltningen, som blev opsat sidste år på Skovlystvej oppe 

ved omfartsvejen.  Først var det afmonteret og lagt på jorden, hvorefter Ole K monterede det igen. Kort tid 

efter var det fjernet igen.  

Det har været nødvendig at indkøbe et nyt skilt, og sikre det mod at blive fjernet. 

Det er ikke alle som respekterer vores skiltning stadigvæk, men skilningen synes at have medvirket til en 

reduktion af uvedkommende gennemkørsel, det er især lastbilerne som er begyndt at køre ad Lupinvej som 

de rettelig skal. 

Bestyrelsen har besluttet at supplere med yderlig skiltning som retter sig imod at sænke hastigheden på 

vores veje. 

Her i uge 23 er der blevet opsat 30 km og legende børn skilte som gerne skulle medvirke til at sænke 

hastigheden yderlig. 

 

Det er mit håb, at reduktion af trafik og hastighed medvirker til, mindre slid på vejen, således at vi ikke skal 

reparere dem i utide, da det er forbundet med store omkostninger for vejlaget.  

Hvis det ikke i tilstrækkelig grad har den ønskede virkning, vil det blive fulgt op med chikaner ved indkørslen 

fra omfartsvejen på samme måde som ved indkørslen fra Bøtøvej. 

 

Efter en henvendelse fra grundejerne på Lupinvej om, at få opsat blindvej- skilte på stikvejene , dette for at 

reducere fejlkørsel. 

 

Traditionen tro har vores postkasser igen i årets løb været udsat for hærværk. Det gik i september 2021 ud 

over postkassestativet på Lupinvej 2 - 40, hvor 10-12 postkasser blev ødelagt.  I den forbindelse vil jeg 

opfordre til at udskifte ødelagte postkasser og eller fjerne de ødelagte. 

Der har i årets løb været rettet henvendelse til bestyrelsen vedrørende fjernelse af et postkassestativ på 

lupinvej. 



I den forbindelse har bestyrelsen rettet telefonisk henvendelse til Post Nord for at få tilladelse til at flytte 

postkasserne ud til hver husstand. Vi har desværre fået et negativ svar. 

For at forskønne vores container, hvor foreningen opbevare diverse maskiner og redskaber har vi entreret 

med et firma som højtryksrenser den så den kan blive rustbehandlet og malet i den farve som beskrevet i 

tilladelsen da den blev opstillet.  

 

Bestyrelsen har igen i år besluttet at Tingsted Multiservice forestår klipning af vores fællesarealer 3 gange 

årligt, herunder de arealer langs den store Lupinvej, som ikke bliver slået af husejer. 

Jeg vil opfordre alle nye husejer og gamle som ikke har givet foreningen deres E-mail således at vores 

kasser kan fremsende opkrævning af kontingent til vejlaget 

Vores hjemme side bruges til alle informationer mellem foreningen og husejere  

 

Jeg vil hermed takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og med håbet at det kan fortsætte 

i det kommende år. 

Mvh.  Peder Lollike 


