Referat fra generalforsamlingen
i Trædballe Grundejerforening
27. august 2018

Der blev vagt en dirigent (Jens), og dagsordenen blev godkendt.
Mette aflagde formandens beretning for året, der gik (formandens beretning er lagt på hjemmesiden).
Dorthe fremlagde grundejerforeningens regnskab. Kopi af regnskabet kan fås ved henvendelse til Dorthe.
Karina fortalte om status på legepladsen. Det er en udfordring, at besøgende på legepladsen, ikke rydder
særligt op efter sig. Legepladsrapporten for et par år siden var dyr at erhverve, og vi mangler stadig de små
justeringer, der blev påpeget. Det blev foreslået at genoptage legepladsudvalget, og 2 meldte sig, tusind tak
for det. Legepladsudvalget vil arrangere to årlige dage, hvor alle kan komme og give en hånd med ved
forårsrengøring og efterårsklargøring af legepladsen. Det er fortsat kun bestyrelsesmedlemmer, der står for
hækklipning og græsslåning, men alle er velkomne til at bidrage med lidt arbejdskraft.
Af indkomne forslag var der to:
1: Flere på Vestbanevej har fået parkeringsbøder, og der er blevet sat nyt ”Parkering forbudt”-skilt op for
enden af Vestbanevej, der hvor man kører fra vest ind mod byen. Det viser sig, at Vejle Kommune for et års
tid siden har indført nye p-regler, som nu bliver håndhævet rundt om i hele byen. I store træk betyder det,
at man ikke må parkere modsat køreretningen, og man må ikke parkere med hjulene på fortovet. Parkering
af campingvogne og trailere må ikke pågå længere end 24 timer, ellers koster det en p-bøde. For uddybning
kan p-reglerne findes på Vejle Kommunes hjemmeside, og linket lægges på vores hjemmeside.
2: Der har været flere indbrud i vores område i sommerens løb. Der har været rettet henvendelse til Vejle
Politi, som har oplyst kun at køre med 1 patruljevogn i hele Vejle by og opland med henblik på dette,
hvorfor hjælpen er langt væk, hvis man har haft ubudne gæster. Der blev stillet forslag om, at man melder
sig til ”Nabohjælp” via nettet – det er helt gratis, og man får tilsendt klistermærker til dør og postkasse. Det
er for at forebygge indbrud og indebærer at man som en god nabo holder øje med mistænkelige ting;
personer, som ikke hører til herude, mærker på postkasserne eller andre ting. Via en app på sin
smartphone kan man se, hvem der er tilmeldt ”Nabohjælp”. Fin ide, som de fremmødte bifaldte.
Der var flertal for at bibeholde kontingentet på kr. 200 for foreningsåret 2019/2020. Der var enighed om at
tage en evt. kontingentstigning op igen på generalforsamlingen til næste år.
Valg til bestyrelsen:
Mette blev genvalgt som formand
Karina blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Martin blev genvalgt som revisor
Nyvalg: Morten Finderup blev valgt som suppleant.
Dermed mangler vi stadig en suppleant, for at bestyrelsen ifølge vedtægterne er fuldtallig.

Under eventuelt drøftedes cyklister på kørebanen på Vestbanevej, renoveringen af cykelstien samt
køreretning/dobbeltrettet cykelsti. Trods manglende skiltning tolkes cykelstien at være dobbeltrettet. Når
cykelstien er blevet renoveret for trærødder og huller, opfordres cyklister til at benytte cykelstien i begge
retninger.
Der blev fremsat forslag om forskellige arrangementer: en køb/salg/byttedag, loppemarked og aften med
fokus på blomster. Fine forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Tak for fremmødet.
Mvh.
Mette Jensen
12.09.2018

