
Kystvejs Vejlaug Binderup – Bjert Strand 
 

Formand Ejnar Damkjær, Maribovej 17, 6000 Kolding Tlf. 75 56 88 99 mobil nr.: 42 80 30 01 
Hjemmeside: www.kystvejsvejlaug.dk - mail: heej-da@profibermail.dk – CVR nr.: 32244092 

Vejformand John Ullerup, Søren Krogs Vej 25, 6091 Bjert mobil nr.: 21 65 05 81 
 

 
Referat 

Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dato: 15-10-2016 
 

Deltager: 32 personer heraf 30 stemmeberettiget. 
 

1. Valg af dirigent. 
Dorthe Søeberg blev valgt. 

 

2. Godkendelse af forslag til revideret vedtægt. 
Herluf Dalhoff, Søren Krogs Vej 8F, udtrykte mistillid til den siddende bestyrelse, og 
gav udtryk for at han, som matrikulær ejer af Søren Krogs Vej, alene kunne afgøre 
om Søren Krogs Vej i fremtiden skal drifts- og vedligeholdes af vejlauget. 
 
Svar: Formanden udtrykte at Herluf Dalhoff jævnfør ”privatvejsloven” ikke besidder 
en sådan eneret til at bestemme over vejens drift. Forholdet undersøges nærmere. 
 
Afstemning: Forslag til revideret vedtægt blev godkendt med 24 stemmer for og 6 
stemmer imod og 0 blanke. 

 
3. Investeringsplan 2016 – 2021. 

Formanden orienterede om målsætningen for, over en årrække på 6-7 år, at tilbyde 
de tre sideveje, Kausvej, Buskvej og Søren Krogs Vej at arbejde for en opgradering 
af stamvejene til samme belægning som Kystvej, og således at drifts- og 
vedligeholdelse blev underlagt vejlauget. 

 
4. Status for 2016 

Grundet stor byggeaktivitet gennem hele 2016 på den nordlige del af Kystvej, vil en 
opretning af de derved opståede vejskader snarest blive iværksat. 
 
Der har været forhandlinger med Kystvej 15 og 19 om økonomisk deltagelse i 
opretningen. Resultatet er blevet, at Kystvej 15 og 19 hver indbetaler et ekstra 
bidrag på min. kr. 13.500,--. Eventuelt højere beløb afgøres af hver enkelt.. 
 

5. Eventuelt. 
Kystsikring: En arbejdsgruppe har udarbejdet en redegørelse over forholdene og 
hvad gruppen mener der bør gøres langs kysten, for at sikre mod oversvømmelse. 
Ansøgning om accept heraf er indsendt til Kystdirektoratet via Kolding Kommune, 
og svar forventes i begyndelse af december 2016. 
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