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1. Generalforsamlingen er vel overstået
Der var stort fremmøde og en livlig debat. Formandens beretning og referatet ligger på hjemmesiden: http://ulg.dk/generalforsamling.asp
.
2. Vejene
Udlægning af ny vejbelægning er planlagt i perioden til at starte sidste halvdel af august og videre ind i september, det vil give nogle gener i perioden, hvilket vi beklager, men vi håber at I
vil bidrage til at arbejdet kan udføres så smertefrit som muligt, bl.a. ved at foretage tilbageklip
og sikre at der ikke er genstande på/ved vejen som kan genere arbejdet. Formålet er jo at sikre os
nogle fornuftige veje til alles glæde.
3. Tilbageklip
Grundejere, som har beplantning langs med en vej og stier, har pligt til at klippe beplantningen tilbage efter kommunens regler, se vejledningen på ULG’s eller kommunens hjemmeside
http://vordingborg.dk/borger/trafik-og-vej/vedligeholdelse-af-veje-og-fortove/# .
Det er der stadig mange, der ikke får gjort. Det giver problemer for afhentning af affald mv. Og, det
giver problemer for udlægning af ny vejbelægning. Hvis vognmanden ikke har plads til at køre med
optippet lad, så kan han ikke udlægge ny vejbelægning. Tilbageklip skal derfor bringes i orden.

4. Strandrensning
Ulvshale var i 2018 ikke med i Danmarks Naturfrednings årlige affaldsindsamling i samarbejde
med Vordingborg kommune søndag den 22 april 2018.
Bestyrelsen syntes det er en god ide at også Ulvshale strand var med i årene fremover, bestyrelsen kan dog ikke klare denne opgave alene.
Hvis interessen er der i Ulvshale kunne en løsningsmodel være en strandrensnings supportgruppe for Ulvshale strand
Så send en mail til ulg@ulg.dk hvis du vil indgå i en kommende support gruppe for strandrensning i 2019 det tager ca. 3 timer hvis der er rimelig tilslutning vil Ulvshale være med i 2019.
5. Første grødskæring af Ulvshalebækken
Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg kommune har orienteret os om at grødskæringen bliver udført den 14 og 15 juli, se fil om friholdelse af arbejdsbæltet, hvis i ikke allerede har ordnet dette.
Filen ligger på hjemmesiden under fanebladet Ulvshalebækken: http://ulg.dk/filer/orienteringtil-lodsejere-ved-ulvshalebaekken-sendt-til-grundejerforeningen-2018.pdf

6. Broerne / underløbene, Bøndernes Vej og Husmændenes Vej
Vordingborg Kommune vil opdatere disse to broer, arbejdet vil blive udført i august september
2018 med start midt i august det vil give nogle trafikale gener i perioden, hvilket vi beklager. Til
gengæld er ombygningen af broerne en væsentlig forudsætning for at vi kan afvande den østlige
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del af området i tilfælde af krafig regn, så vi er glade for at Vordingborg kommune har prioriteret dette arbejde.
Se mere om arbejdet på Bøndernes vej her: http://vordingborg.dk/media/14139704/bilag-3boendernes-vej.pdf
Og på Husmændenes vej her: http://vordingborg.dk/media/14139707/bilag-4-husmaendenesvej.pdf
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