Formandens beretning for perioden 2019/2020
Bestyrelsen
Generalforsamlingen er udskudt nu to gange. Det betyder, at vi som det står i
vedtægterne, ikke kunne afholde den ordinære generalforsamling inden udgangen af maj
måned her i 2020. Men med Covid-19 og forsamlingsforbud, blev generalforsamling i
stedet forsøgt afholdt den 3. oktober 2020. Men heller ikke dette er lykkes pga. nye covid19-restriktioner, hvorfor generalforsamlingen derfor i 2020 bliver et virtuelt møde, som
afholdes lørdag den 21. november 2020.
Generalforsamlingen – måden, vedtægterne og afstemning
Når bestyrelsen søger at gennemfører generalforsamlingen, som et virtuelt møde, så vil
det selvsagt ikke kunne foregå helt efter vores vedtægter. Bl.a. er der ingen valgt dirigent
og der kan ikke forlanges skriftlig afstemning. Det kan der rejses megen kritik af. Men
vilkårene gør, at ”normalt jfr. foreningens vedtægter” bare ikke er muligt her i 2020.
Bestyrelsen har brug for et mandat og et budget at arbejde videre på. Derfor gennemføres
generalforsamlingen i dag på trods. Jeg håber der vil lykkes os.
Bestyrelsen
I bestyrelsen er vi: formand Erik Skibsted, næstformand Ellen Burkarl, sekretær Marlene
Gemmer, kasserer Susanne Presthi og bestyrelsesmedlem og webmaster Martin
Cederberg.
Vi har afholdt i alt 7 ordinære bestyrelsesmøder, enten i Vejlby eller på skift hos
bestyrelsesmedlemmerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige i
bestyrelsen for et godt samarbejde, sammenhold og fremdrift. Det har været en effektiv
bestyrelse, som har løst de opgaver og udfordringer vi har fået. Ud over selve møderne, er
en lang række forhold afklaret løbende i bestyrelsen bl.a. via flittig brug af e-mail.
Desuden har der været afholdt to møder med Lemvig Kommune og med
Grundejerforeningen Vejlby Klit, omkring fælles ønsker og udviklingstiltag.
Og så står vi i den gode situation at bestyrelsesmedlem Martin Cederberg, som pga.
arbejde havde varslet, at han trådte ud af bestyrelsen, er villig til at bliver i den valgte
periode for 2 år, hvorfor vi i bestyrelsen ikke har brug for nyvalg, med mindre, andre stiller
op, da de som er på valg er villige til at genopstille for endnu en 2-årig periode.
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Hvad er der sket i foreningen siden generalforsamlingen i maj 2019?
Låsen til postkassehuset blev fjernet i 2019. Det har ikke givet anledning til problemer.
Dog har enkelte kontaktet bestyrelsen vedr. manglende nøgle til postkassen, som enten
ikke er blevet overdraget eller som er bortkommet. Er nøglen bortkommet sørger ejer selv
for via en låsesmed at få udskiftet låsen i sin postkasse. En udgift man også selv afholder.
Bibliotek i postkassehuset. På foranledning medlem Ulla Stahl Møller, er der nu bøger til
udlån og fri afbenyttelse. Og med donation fra Torben Sørensen kom der også fin reol til
de mange bøger m.m. Tak for initiativet og donationerne og til alle jer som har suppleret
den fælles samling. Det er vi mange som er rigtig glade for.
Petanquebanen med udlægning af kugler er fortsat en succes, da vi kan se den bliver
brugt langt mere. Og så har bestyrelsen fået hjælp af John Andersen, som har lovet at se
efter, om kuglerne er OK og udlægge nye, hvis der er behov for det. Det er vi i bestyrelsen
taknemmelige for. Tak til John Andersen også.
Ekstremregn og oversvømmelser i området - vinter og tidligt forår 2020. Flere har udtrykt
bekymring for området og deres grund/sommerhus. Bl.a. har flere bemærket at pumpen
ved diget øst for vores området ikke har været i drift, og at vandstanden i kanalen frem til
pumpen har været meget høj. Foreningen har intet at gøre med pumpen, som alene tjener
til at afvande markerne øst for Neerlandiavej. Ellers må vi sige at pumpning af vand mm.
hører til opgaver under pumpelaget og pasning af digerne hører til under digelaget.
Områdets grusveje. De ekstreme nedbørsmængder har også betydet, at grusvejene fik en
del huller i løbet af vinteren. Samtidig har der stået en del vand langs med den ene
vejside. Foreningen fik i februar fået høvlet grusvejene. Det løste ikke helt problemet med
vand i den ene vejside. Derfor har foreningens vejentreprenør, uden beregning, i det tidlige
forår lavet en ekstra og ny afretning af vejene. Det skyldes nemlig, at vejene i mange år
har været afrettet ensidigt. Dvs. at vejen kun har fald til den ene side.
Det bliver der lavet om på ved fremtidige opretning og vedligeholdelse af vejene, hvor der
laves ”tag” på vejen med afløb til begge sider, så vandet fra vejen fordeles bedre.
Bestyrelsen har modtaget klager over huller i vejene. Det bliver der taget hånd om. Men
selv om vi her inden jul får repareret grusvejene, vil der hen over vinteren opstå ny huller,
som følge af store vandmængder. Så hvis vi skal nøjes med kun 1 eller max 2 reparationer
årligt, skal vi i perioder leve med, at der opstår huller.
Pasning af grønne områder – græsslåning m.m. Der er her i 2020 indgået ny 3-årig aftale
med Karsten Bjerg om pasning af vores grønne områder, stier m.m. Bestyrelsen er meget
tilfredse med det udførte arbejde og Karstens blik for selv at holde tingene i orden. Det
bidrager til at vi har et flot og attraktivt område. Det understøtter også alle de flotte
renoveringer og den vedligeholdelse, som I laver på jeres sommerhuse. Vi har derfor et
smukt og velholdt sommerhusområde, som vi alle kan være stolte af, så ros også til jer
husejere.
Vestkyststien – cykelrute nr. 1 fra fiskerlejet og mod syd. Foreningen har løbende rettet
henvendelse til Lemvig Kommune, om forbedring/pasning af stien, som to steder sander
noget til. Kommunen har løbende fjernet sand og dermed genskabt opkørslen til klitten ved
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høfde 10, så den igen er nogenlunde brugbar. Dog er der en lille vandreklit, som har
betydet, at et stykke mit på stien ca. 200 meter syd for ”Strandgården”, er sandet noget til.
Der er kommunen også gjort opmærksom på, uden at problemet er blevet løst.
Lemvig Kommune har udtrykt ønske om, at flytte cykelstien neden for klitterne hele vejen
mellem Vejlby og Ferring Strand. En enkelt lodsejer vil vist ikke være med. Så om
projektet realiseres og hvornår ved vi derfor endnu ikke noget om.
For at stien, som jo ligger på vores areal, ikke skal gro til i pil og særligt hyben, har
bestyrelsen fået Karsten Bjerg til at slå kanterne langs med stien helt ud til opgangen på
klitten ved høfde 10.
Udviklingsplanen og nye anlæg – status for det forgangne år
Vejlby Klit-vejen.
Lemvig Kommune har lovet at lave forskønnelse af chikanerne med en pænere og mere
permanent løsning, end de opsatte betonringe, der også benyttes som affaldsbeholdere.
Efter flere henvendelser til kommunen, blev der juni 2019 afholdt et møde, foranlediget af,
at foreningen sammen med Grundejerforeningen Vejlby Klit havde stillet forslag om, at der
i stedet etableres 7 vejbump, tilsvarende det på Nautilusvej, heraf et par stykker også på
asfaltstykket. Disse bump skulle etableres med tilskud fra foreningen og fra
Grundejerforeningen Vejlby Klit. På mødet blev også stederne udpeget til placeringen af
disse bump. Der er bare ikke sket mere.
Efter flere rykkere til kommunen og med henvisning til det aftalte på møde den 6. juni i
2019, har foreningen fået den tilbagemelding, at det af driftshensyn ikke kan lade sig gøre
at etablere de ønskede bump på grus-stykket af Vejlby Klit-vejen. Mere er der ikke sket i
sagen. Men der er rykket for løsninger, så opgaven er langt fra glemt.
Det er her i oktober aftalt, at der i først omgang laves forsøg med vejbump omkring torvet i
Vejlby for at nedsætte hastigheden. Lemvig Kommune, v/Kim Verner, vejdrift har oplyst, at
de opsættes ultimo november 2020.
Foreningen har dog udtrykt tilfredshed med og givet Lemvig Kommune ros, for opførelse
af den nye toiletbygning på p-pladsen for enden af Vejlby Klit. Det ser bare godt ud, og
kommunen er også gode til at rengøre det og toiletbygningen også på torvet i Vejlby.
Legepladsen, med tildelt adresse - Vejlby Klit 147
Ny legeplads monteret i foråret 2020. Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 skulle
klatretårne med rutsjebanen udskiftes, pga. slid og råd i stolper. Legepladsen har i
tilladelsen og byggesagen fra Lemvig Kommune fået egen adresse - Vejlby Klit 147.
Foreningen har fået Vejlby Entreprenørforretning til fjerne den gamle legeplads og grave
ud til ny, samt udlægges faldsand og flytte sten efterfølgende.
Legepladsfirmaet TRESS, som skulle montere i uge 8, måtte opgive pga. vand. Derfor har
vi måtte pumpe vandet væk. Men i uge 13 stod den nye legeplads så endelig færdig.
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Bestyrelsen synes resultatet er blevet rigtig godt. Samtidig er der opsat et nyt gyngestativ,
da legepladskontrollen kasserede det gamle pga. råd i overlæggeren.
Tak til naboerne John og Finn for strøm og vand i opførelsesfasen.
Det har heller ikke været helt billigt. Legepladsen har kostet 203.025 kr.
Entreprenørarbejde til fjerne gammelt, grave ud og udlægge faldsand m.m. i alt 55.662 kr.
I alt 258.687 kr. Når jeg nævner tallene nu, hænger det sammen med, at når vi
fremlægger regnskab, som følger kalenderåret, så er disse udgifter ikke med. De kommer
først med i regnskabet for 2020, som vi først fremlægger til næste år i 2021.
Legepladsinspektion. Foreningen får årligt gennemgået de 2 legepladser for fejl og
mangler og får tilsendt en inspektionsrapport, så vi er sikre på de overholder
sikkerhedsregler m.m. I årets inspektion, har vi fået bemærkning om, at nogle gyngesæder
bør udskiftes. Det er bestilt og udført. Desuden har de bemærket, at overlægger på det
gamle gyngestativ ved den ny legeplads Vejlby Klit 147 var pilrådden også. Derfor tog
bestyrelsen den beslutning at bestille og opsætte et helt nyt gyngestativ, som vi kunne nå
at få det opsat, mens legepladsmontørerne fra legepladsfirmaet TRESS endnu var på
stedet. En udgift på 17.500 kr.
Ansøgning om tilskud fra puljer hos Sol & Strand og Feriepartner, Vejlby.
Sammen med legepladsen er der ansøgt om tilladelse til også at opsætte en 20-30 meter
lang svævebane, som vi vurderer, vil gøre legepladsen endnu mere attraktiv. Bestyrelsen
har her i juli 2020 fået tilskud på 10.000 kr. til projektet fra Sol & Strand.
Desuden har vi fået mundtligt tilsagn om også 12.500 kr. til projektet fra Feriepartner,
Vejlby.
Svævebanen vil koste ca. 84.000 kr. inkl. moms og opsætning. Bestyrelsen afventer derfor
generalforsamlingens accept og forventer den kan opsættes i foråret 2021.
Stien på toppen af diget ved Ferring Sø - 550 meter.
Da bl.a. Grundejerforeningen Vejlby Klit også har fremsat ønske om forbedring af stien på
diget ved Ferring Sø, har foreningen som tidligere besluttet på generalforsamlingen 2019,
arbejdet på realisering af dette projekt. Der er ansøgt og opnået tilskud fra Sol & Strand på
5.000 kr. Og der er efter ansøgning bevilget 40.000 kr. til projektet fra Lemvig Kommune.
Dog på betingelse af, at der også må cykles på strækningen, hvilket bestyrelsen har
accepteret. Der er opnået de nødvendige tilladelser og indhentet tilbud fra tre forskellige
entreprenører så det udføres bedst og billigst muligt. Samtidig bidrager vore naboer
Grundejerforeningen Vejlby Klit også med 20.000 kr. til projektet. Det koster sammenlagt
150.000 kr., hvoraf vi altså har fået tilskud på i alt 65.000 kr.
Supplerende sti fra diget til asfalten på Neerlandiavej – 130 meter. Med kommunalt vilkår i
meddelt tilskud om, at der også må cykles på diget, har bestyrelsen indhentet tilbud på at
færdiggøre stien med stenmel fra diget og frem til asfalten på Neerlandiavej. En strækning
på 130 meter. Der har kostet 37.500 kr. inkl. genskabelse af p-pladsen ved diget samt
nedgravning af pæle, så vej og sti/cykelsti adskilles, så biler ikke ødelægger den nye sti og
belægning. Arbejdet er sat i gang, for på én gang at få opgaven udført. Det bliver ikke
billigere, når entreprenøren er i gang og har maskiner på stedet.
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Bestyrelsen håber at mange af jer vil få glæde af stien, som giver os og besøgende endnu
bedre muligheder for gå- og cykelture eller en tur med barnevogn, kørestol og lign.
Heller ikke disse udgifter vil fremgår af regnskabet som vi fremlægger, da udgiften er
afholdt i 2020.
Stop Vesterhav Nord
Vores forening er medlem af foreningen Stop Vesterhav Nord. Det tror jeg også mange af
vores medlemmer er. Foreningen med Jens Kaasgaard i spidsen har gjort et stort arbejde
for, at de kystnære vindmøller ikke placeres tæt på kysten.
Sidst i april primo maj måned kunne vi se, hvor lagt 4 km ud i havet er. Det er altså ikke ret
langt. Derfor har borerig og skibe der har foretaget opmåling og prøvetagning af havbund
m.m. også været særdeles synlige fra stranden.
Vindenergi er en god ting som også vi kan støtte op omkring. Men selv uden tilskud fra
staten kan der i dag etableres havvindmølleparker langt fra land. Så hvorfor skal vi så i de
næste rigtig mange år, have naturen og udsigten over Vesterhave forstyrret og spoleret
med kystnære vindmøller?
Jeg og foreningen kan kun opfordre til, at du selv holder dig opdateret og evt. melder dig
ind i foreningen. Foreningen Stop Vesterhav Nord er rigtig gode til, at holde medlemmerne
orienteret pr. mail. Det koster 100 kr. i medlemskab for et år. Hermed er opfordringen givet
videre.
Men som det ser ud, må vi forvente at de kystnære vindmøller bliver etableret. Landanlæg
m.m. er etableret og kablet ført ned til stranden nord for Vejlby.
Projekt flytning af flydebro til fiskerlejet ved Ferring Sø.
Det har længe været et ønske, at den kommunale flydebro ved p-pladsen i svinget ved
Strandvejen, som blev lavet samtidig med ruten rundt om Ferring Sø flyttes til fiskerlejet.
Det har været et ønske også fra Grundejerforeningen Vejlby Klit. Lemvig Kommune har
skænket flydebroen til de to foreninger, mod at vi selv står for flytningen og fremadrettet i
de 2 foreninger selv vedligeholder den.
Foreningerne fik tilbage i 2019 et tilskud på 5.000 kr. fra Sol & Strands pulje til projektet,
som vi har aftalt at Grundejerforeningen Vejlby Klit står for realiseringen af. Når flydebroen
er flyttet til sin nye placering, som der er meddelt de nødvendige tilladelser til fra Lemvig
Kommune, skal der laves et tilslutningsanlæg i form af en bro eller dæmning ud til
flydebroen.
Hvilken løsning der vælges kendes endnu ikke, men der arbejdes på den bedste og
billigste løsning. Hvad forenings bidrag til det fælles projekt udgør derfor vides endnu ikke.
Men vi afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne i forhold til antal medlemmer.
Med flytning af broen, kan vi komme helt ud og opleve søen, sætte en kajak i vandet eller
lign. Det er dog ikke meningen, at broen skal fungere som fortøjning for de fritidsbåde og
joller som nu ligger ved fiskerlejet.
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Kommunikation med medlemmerne.
Hjemmesiden. Bestyrelsen har et stort ønske om, at der laves en helt ny og bedre version,
som også er lettere at administrere og opdatere, så vi kan holde medlemmerne
opdaterede løbende med nyt om foreningens virke. Bestyrelsen er allerede gået i gang
med at definere, hvad en ny hjemmeside skal kunne. Martin Cederberg vil oplyse om dette
her lidt senere.
Facebook-gruppen: Grundejerforeningen Vejlby Strand, har været en succes. Dels er det
nemt at opdatere siden, komme med indlæg, småt og stort for medlemmerne, og vi kan se
at opslag ofte ses af over 100 brugere. Det er rigtig godt. Så vi kan kun opfordre
medlemmerne til at følge med og tilmelde sig Facebook-gruppen.
Nyhedsbreve. Der er som tidligere år udsendt en række nyhedsbreve, hvor vi løbende
orienterer medlemmerne. Men vi har nok ikke helt formået at få det helt ud til Jer.
Flere nyhedsbreve har derfor kun været at finde på hjemmesiden. Det skal vi beklage og
forsøge at gøre bedre i forbindelse med opdatering eller udarbejdelse af helt ny
hjemmeside. Det skyldes bl.a. at det er et stort arbejde at holde lister løbende ajourført
med jeres e-mailadresser, da der hele tiden sker ændringer, salg m.m.
Skal jeg i formandsberetningen også kigge lidt fremad, så skal vi nok de næste par år, ikke
lave nye store tiltag eller investeringer, da de gennemførte projekter, har kostet en del, og
er kommet lidt på én gang.
Samtidig skal vi være polstret til, at foreningen kan have et beløb stående, så vi kan
afholde udgifter til et nyt slidlag på Barendsvej og Neerlandiavej, når det en gang bliver
aktuelt.
Der er ikke oprettet nogen vejfond særskilt til dette formål. Omkostningerne skal derfor
afholdes af foreningens formue og driftsmidler. Det vil koste ca. 100 kr./m2 at få lagt et nyt
slidlag på og kan derfor blive en samlet udgift på omkring 0,5 mio. kr. Det er også årsagen
til, at bestyrelsen her på generalforsamlingen vil foreslå, at kontingentet sættes op med
50,- kr. pr. år, så der fra 2021 opkræves 800,- kr. pr. grundejer i stedet for 750,- kr.
Opkrævning af bidrag til grundejerforeningen sker fra 2021 via Lemvig Kommune
Fra 2020 vil grundejerforeningens kontingent blive opkrævet via Lemvig Kommune. Der er
lavet aftale med kommunen om, at Lemvig Kommune sammen med opkrævning af 1.
bidrag til ejendomsskat m.m. i foråret også opkræver kontingentet til foreningen.
Dels for at vi altid får opkrævet hos rette ejere og dels for, at det bliver en smule lettere at
administrerer, da det for kassereren især har været et kæmpe arbejde, også at opspore og
få rettet oplysninger om nye ejere ved handler, hvor foreningen ikke et blevet orienteret om
ændrede ejerforhold m.m.
Byggeri – sørg for at få byggetilladelser i orden inden du bygger – også skure m.m.
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Bestyrelsen har været hørt i nogle byggesager, hvor medlemmer uden forudgående
tilladelse har opført bygninger, skure eller andet uden tilladelse, som ikke overholder vilkår
i såvel gældende lokalplan eller bygningsreglementet.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at der opnås byggetilladelse inden der igangsættes noget
byggeri, så vi undgår ulovlige bygninger og manglende overholdelse af vilkår, bl.a. afstand
til vej og naboskel m.m.
Ændring af honoraraftale.
Desuden fremlægges her på generalforsamlingen også forslag til ændring af honoraraftale
til bestyrelsen. Det sker fordi der ind i mellem bruges en del timer på arbejdet og der ikke
godtgøres for tabt arbejdsfortjeneste, ved deltagelse i møder og lign., som foregår i
arbejdstiden. Det håber jeg, at vi kan få generalforsamlingens opbakning til.
Det er ærgerligt, at vi ikke kan stemme om så vigtige ændringer på sædvanlig vis. Punktet
har været på dagsordenen siden foråret, og er derfor fastholdt på dagsordenen.
Bredbånd og internetdækning i Vejlby
Bredbåndspulje Energistyrelsen ikke ansøgt. Pga. bindende tilmelding og mindst 4.000 kr.
pr. sommerhus i tilslutningsbidrag, samt skriftlige fuldmagter fra interesserede.
Der kommer fibernet i Vejlby, hvis der er tilstrækkelig tilslutning, 400 i hele Vejlby. Det er
firmaet Global Connect, der har oprettet et firma Onefiber, som leverer fiberforbindelse til
private. Der kan komme andre udbydere senere. Men hvem og hvornår ved vi endnu ikke
noget om. Der for udsender vi nu denne information, og foreningen forsøger via hjælp fra
Lemvig Kommune, IT-afdeling at få sendt ud via e-Boks, så alle får den, også selv om vi
ikke har den rigtige mail, med et link til foreningens hjemmeside. Informationen i vil kunne
se på hjemmesiden bliver følgende:

Tilmelding til interesseliste senest d. 14. december og få gratis fiber til
internet lagt ind i sommerhuset.
Nu er der mulighed for stabilt og lynhurtigt bredbånd på adresserne i Vejlby, Vrist og Langerhuse til
0 kr. i tilslutning*! – som forventes etableret inde sommerferien 2021.
Onefiber tilbyder i samarbejde med grundejerforeningen en unik mulighed for nedgravning af fiber i
området til 0 kr.*
Fiber giver stabilt internet med hastigheder på op til 1000/1000 Mbit/s og sikrer
boligen/sommerhuset ift. fremtidens digitale udvikling.
Samtidig gør forbindelsen sommerhusene mere attraktive ved salg og udlejning, og medvirker til,
at hele lokalområdet samlet set står stærkere ift. nærliggende sommerhusområder uden stabilt
bredbånd.
Udbyder: Du vælger selv hvem du vil have internet igennem via Onefibers udvalgte udbydere. Til
at starte med kan du vælge imellem internet abonnement fra: Kviknet, Telia eller Telenor og der
kommer løbende flere til, da Onefiber et åbent net.
Foruden at sikre områdets digitale fremtid vil Onefiber for hver tilmeldte donere 50 kr. til et
velgørende lokalt formål.
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Interesseliste inden 14. december: I første omgang er tilmelding af din adresse på fritidshuset
helt uforpligtende.
Når først interessen er stor nok, kontaktes du for endelig aftale om tilslutning.
Skriv til support.onefiber@globalconnect.dk hvori du oplyser følgende:
Navn
Adresse på sommerhuset (+ folkeregisteradresse)
Postnr.
By
Telefon
Har du spørgsmål så kontakt Onefiber alle hverdage kl. 9-15: +45 77 30 30 16
*Se vilkår på https://onefiber.dk/vilkaar

Købmanden er lukket – skal vi have en ny er der behov for din hjælp.
Der er endnu ikke fundet en ny købmand til butikken i Vejlby. Der har været afholdt møde
med Anne Mette og Aksel Nielsen, Dagrofa og repræsentanter fra de tre
grundejerforeninger i Vejlby-området. En ny købmand kan have svært ved at få en
kassekredit på rimelige vilkår. Butikken har en fornuftig omsætning, selv om det er en
”sommer-butik”. Der er enighed om, at en købmandsbutik, er vigtig i forhold til at fastholde
vores område som et attraktivt område. Uden nærbutik, må vi også forvente, at området
bliver mindre attraktivt, og kan måske også påvirke huspriserne i negativ retning.
Grundejerforeningerne kan ikke som foreninger gå ind i dette arbejde. Derfor arbejdes der
på at lave en låneforening ”Låneforeningen for købmanden i Vejlby Klit”, som kan stille
kapital til rådighed for en ny købmand. Det vil du høre nærmere om. Låneforeningen
søges oprettet snarest.
Målet er at få indsamlet 4-500.000 kr. ind i en sådan forening, som måske kan hjælpe til,
at vi får trukket en ny købmand til vores område. Så bidrager vi som grundejer hver især
med måske 1.000 kr. eller mere til en sådan ny låneforening, hjælper vi både en ny
købmand i gang og os selv.
Følg med på hjemmesiden og facebookgruppen – Vejlby Strand, så vil holde
medlemmerne orienteret. Også sommerhusudlejningsbureauerne inddrages, og der er
allerede meddelt mundtlige tilsagn fra Feriepartner og SJ-udlejning v/Steen Jørgensen,
som hver vil bidrage med 2.500 kr. pr. måned til huslejen i de måneder købmanden har
åbent.
Dette var den opdaterede beretning med oplysning også om kommende fiberforbindelse
og seneste nyt omkring dannelse af en låneforening for en ny købmand i Vejlby.
Den 21. november 2020

Erik Skibsted
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