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BESTYRELSENS BERETNING 2005 
 
2005 startede med en kraftig beskæring af bøgepuren langs Boulevarden, den var blevet så stor, at 
der ikke mere var nogen lyddæmpning i den længre. Den er nu beskåret, og den yderste række træer 
har fået lov til at blive stående, indtil puren er kommet op i omkring 2m højde, hvorefter vi skal 
tage stilling til om den yderste række træer også skal ned. 
På sigt, er det planen at boulevarden, skal indgå i den øvrige vinterklipning. 
Der blev også plantet nogle paradisæbler, til at bryde det grønne bøg. 
Efter generalforsamlingen blev det yderlige bestemt, at platanerne langs Bøgesvinget, skulle 
knudebeskæres, det blev gjort, og der gik lang tid, hvor der var folk der kaldte Bøgesvinget for 
spøgelsessvinget, men vi tror i bestyrelsen at det bliver pænt til sommer. 
Men vinterbeskæring af platanerne, skal også på sigt(sikkert allerede til vinter) indgå i vores drift og 
vedligehold. 
I de sidste par år, har vi været forskånet for vandledningsbrud, hvilket har lunet godt i 
foreningskassen, men ingen træer gror ind i himlen, så hvad vi har sparet har vi nok allerede sat til i 
2006, men derom senere. 
Vores 2 fællesdage, dels forårsfællesdagen og dels efterårsfællesdagen har været godt besøgt, og jeg 
vil gerne på bestyrelsens vejne takke alle der mødte op, og virkelig fik taget et nap. Vi håber også i 
bestyrelsen, at alle de nye grundejere fik knyttet nogle forbindelser, så de sociale forbindelser i 
grundejerforeningen også kan blive stærke. 
På legepladsen, mangler vi kun at få lagt noget græs på kravlerørene, og få plantet en pilehytte, så 
kan vi trække vejret et år eller to, før nye projekter går i luften. 
Petanque banen er blevet næsten færdig, og der skal indkøbes et bord og bænke sæt til den. 
Et hjertesuk, skal der også være plads til, og i dette tilfælde, gælder det stort ”storskrald”, d.v.s. 
emner der er så store, at den ordinære lastvogn ikke tager det, men lader det stå. Det har til tider 
lignet en losseplads. Der er ingen tvivl om, at storskraldsordningen skal tage tingene, men da de 
ikke reagere på henvendelser til kommunen, vil vi i bestyrelsen henstille til jer, at i mærker tingene 
meget tydeligt, at de skal til storskrald, og hvis det ikke bliver afhentet, tager aktion på det, så 
tingene ikke  ligger i ugevis, da tingene ser ud til at yngle, og det ser ikke så godt ud på vores ellers 
pæne arealer. 
Angående vores ”NET” (bredbånd), vil vores netfolk, kort orientere jer, men der vil senere blive 
indkaldt til et orienteringsmøde, kun omhandlene dette emne. 
Til slut, kan jeg fortælle jer, at der er blevet investeret i nye maskiner, (fejemaskine og 
græsslåmaskine), da de gamle var ved at være færdige, især fejemaskinen. 
Til slut, vil jeg anbefale jer at chekke vores hjemmeside, www.kratbjerghusene.dk , da der af og til 
sker nye ting på den, og I kan være med til at præge den, med kommentarer, ris og ros, og også 
gerne billeder af almen interesse, eller hvis I har noget til salg, el.lign. 
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