
Kystvejs Vejlaug, Binderup-Bjert Strand 
 

Referat for generalforsamlingen 2021 
 

Fredag, den 25. juni 2021 

 

Der deltog 45 personer, som repræsenterede 28 ejendomme 

 

1. Valg af dirigent 

 

Til dirigent blev Erik Graversen valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning  

Bestyrelsen startede med at præsentere sig selv, dog var Kaj Larsen fraværende til 
generalforsamlingen. Formanden kunne berette, at pga. situationen omkring corona, så 
ville beretningen være en samlet for 2019 og 2020. 

Vejlauget: 

• 172 mulige medlemmer, stadig stor opbakning, selv om der er nogen 
kontingentrestance. 

• Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder, men efter 2019 har det været på et lavt 
niveau. 

 
Klima ændringer, hvorfor nu det? 

• Havstigning 
• Øget nedbørsintensitet. 

Betydning: 

• Oversvømmelse af specielt Kystvej, skete januar 2019, men ingen skader på 
vejene. 

• Øget nedbørsintensitet 
• Kraftig erosion, specielt på grusvejene med stor hældning 
• Mindre nedsivning 
• Mere vand i rabatterne 

 
Dette var en generel oversigt. 
 
De enkelte veje: 
 
Kystvej: 
 



• Forår 2020 - Reperation af asfaltlapper og hel ny belægning på ”bakken”, samt 
garanti udbedring fra nr. 98 til nr. 122. 

• Sommervarmen i juli 2020 gav store opsmeltningsproblemer, hvor der måtte køres 
ekstra sten på overfladerne. Der var reparation af vejene i 2 omgange. 

• Hastigheden på Kystvej er for stor.  Vejbumpene er eftersete og  et enkelt er 
udskiftet med til et nyt ”asfalt” bump ved nr.122. 

• Bestyrelsen vil fremover udskifte de gamle bump, med asfalt, ca 1 til 2 stk. pr år. 
• Rabatter: Der er udlagt ca: 75 til 100 cm langs Kystvej. Vedligehold og friholdelse er 

grundejerens opgave. 
• Vejtælling fra nr. 98 til nr. 122, i Kr. himmelfartsferien. Resultatet var ca. 200 biler pr 

døgn. Vejlauget og den lokale grundejerforening i området taler videre med Kolding 
Kommune. 

Grusvejene: 

• Kausvej: 
• Selvtægt - Opgravning af vejen fra Kystvej og til nr. 8 er foretaget af en 

grundejer. Dette er sket uden tilladelse. Grundejeren har lovet at genoprette 
vejen, men trods flere telefonsamtaler er dette endnu ikke sket. Dog er flere 
huller i vejen blev fyldt op. Men vejen er stadigvæk i en meget dårlig forfatning, 
hvilket bl.a. kan ses i regnvejr. 

 
• Buskvej: 

• Har selv udbedret småskader ved overgang fra Kystvej til Buskvej. 
 
• Søren Krogs Vej: 

• Samarbejde med vejens grundejere. Der er udlagt søral ud for nr. 16 til nr. 29. 
Der er blevet aftalt et tilskud til søral, selvudlægning og vedligehold. 

• Selvforanstaltet udlægning af søral ud for nr. 14, men i meget tykt lag. 
• Klager over ufremkommelighed for cykler og kørestolsbrugere. 
• Depotet på Søren Krogs Vej er inddraget af ”ejer”. 

Resultatet af ovennævnte på grusvejene kan være: 

• 2 x opretning pr år. 
• Udlægning af 2 grusdepoter. Et på Kystvej mellem Kausvej og Buskvej og et ved 

Søren Krogs Vej ? 
• Udbedring af skader mellem de 2 opretninger varetages af beboerne. 

Eller 

• Øget betaling fra grusvejenes grundejere. 

En anden mulighed er også asfaltering af grusvejene i 3 meters bredde. 

Omkostningen for dette vil minimum andrage hhv: 

• Søren Krogs Vej  - 54.000 kr. 

• Buskvej - 33.000 kr. 



• Kausvej - 18.000 kr. 

Ovennævnte priser er excl. moms og dertil kommer et samlet startgebyr på 14.000 kr. 
Desuden er priserne excl. opretning af det eksisterende underlag. 

Andre emner:                            

Vi har endvidere haft henvendelser om: 

• Oprettelse af ”legepladser”. 
• Udlægning af blåsere, 300 m afstand til kysten, pga. speedbådssejlads. 

 
Begge punkter ligger uden for Vejlaugets mandat og er derfor ikke blevet behandlet af 
bestyrelsen. 
 
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i de 
sidste 2 år. 
 

                             ---------------------------------------------------- 

Spørgsmål: Vil bestyrelsen ikke undersøge holdningen til asfaltering af grusvejene, idet 
dette vil løse mange problemer med bl.a. vedligeholdelse. 

Svar: Bestyrelsen vil indhente konkret detaljeret tilbud og efterfølgende vil undersøge 
interessen blandt beboerne for igangsættelse af dette. 

Spørgsmål: Hvor mange grundejere betaler ikke kontingent til Vejlauget. 

Svar: 9 grundejere betaler ikke til Vejlauget, hvilket svarer til 5,2 % af alle grundejere. Så 
der er stadigvæk en stor opbakning til Vejlauget. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for hhv. 2019 og 2020 

Kassereren fremlagde regskabet for de forløbne 2 år, som efterfølgende blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag for 2021 og  2022 

Budgette for 2021 og 2022 blev godkendt og vejbidraget for 2021 og 2022 vil forblive 
uforandret, hvilket vil sige: 

• Sommerhuse og grunde: 225 kr. 



• Helårshuse: 450 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Jens Bredlund - genvalgt for 1 år 

 Bjarne Petersen - genvalgt for 1 år 

 Jens Haue - genvalgt for 1 år 

 Christian Trillingsgaard - genvalgt for 2 år 

 Kaj Larsen - ønskede ikke genvalg 

 Lotte Tønder - nyvalgt for 2 år 

Bestyrelsen vil konstituere sig ved først kommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen     

Der blev ikke foretaget nogen valg.  

 

8. Valg af revisor    

Clara Rigenstrup blev genvalgt. 

 

9. Hjertestartere 

Jens Haue gennemgik forløbet omkring opsætningen af 2 stk. hjertestartere i vores 
område. Der er af Vejlauget i oktober 2020 opsat 2 stk. hjertestartere på hhv. Kystvej 47 
og Kystvej 98 (Binderup Strandpavillion). Begge er tilmeldt hjertestarter.dk under 
Trygfonden. Desuden har Joen Reinert for egen regning opsat en hjertestarter ud mod 
vejen på Kystvej 71 A. Derved er vores område under Vejlauget geografisk på dette 
opråde dækket rigtigt godt ind. 

I løbet af juli- og august måned forventes der afholdt flere kurser i hjerte- lungeredning. 
Disse kurser kommer til at foregå ved Binderup Strandpavillion (under halvtaget). 
Nærmere info vil blive udsendt på mail til de enkelte medlemmer. 

 

10. Eventuelt 

Pga. af meget trafik og desværre tit stor hastighed, kom der et forslag om hvorvidt 
Vejlauget kunne foranledige, at der blev opsat vejtavler med en max. hastighed på 20 km. 
Formanden kunne oplyse, at der i forvejen er en såkaldt "henvisningstavle", hvor 
hastigheden er angivet til max. 30 km. Vejlauget har ikke tilladelse til at sætte 



hastighedstavler op, udover "henvisningstavler", som Kolding Kommune i øvrigt også skal 
godkende.  

 

                              Binderup, 
den 

 

 

 

Dirigent: Erik Graversen                                       Formand: Jens Bredlund 

    

 


