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Så er endnu et år gået, og der er sket lidt af hvert. 

Det første, vi har fået afsluttet, er sagen med vandledningen i første række, Dehlsen har krediteret 

os for beløbet, så det er endeligt ude af verden, i den forbindelse skal Pall have stor tak for sin 

udholdenhed. Det er i stor udstrækning hans fortjeneste at det lykkedes. Der skal i denne 

forbindelse også endnu engang gøres opmærksom på, at hvis man har et brud på rørledningen, så 

lad forsikringsselskabet ordne VVS`er og gravefolk. Derved står I bedre, hvis regningen bliver for 

stor. Hvis I anmelder et ledningsbrud, og det viser sig at bruddet er på hovedledningen, så overgår 

regningen til grundejerforeningen. Dog skal bestyrelsen orienteres hurtigst som muligt. 

Sidste vinter fik vi beskåret vores plataner, og springer derfor i år over. Vi regner med at de skal 

beskæres igen til næste vinter, de har det jo med at kvittere med kraftig vækst, når de er blevet 

klippet. 

Forårs fællesdagen gik som sædvanligt godt, og alle fremmødte, gjorde en stor indsats, tak for det. 

Forhåbentlig fik alle en god oplevelse og fik snakket lidt med nogle af de grundejere de måske ikke 

lige får snakket med til dagligt. 

Efterårs fællesdagen blev også en succes. Vi fik bl.a. lavet skur til vores maskiner, det var rigtig 

dejligt, selvom vi ikke blev helt færdige på selve dagen. Heldigvis havde vi et par raske svende der 

lavede det færdigt, de efterfølgende dage, med Jørn Thyge og Freddy som primus motor, godt 

gået. 

Vi fik også opsat privat P-skilte. Der er desværre allerede nogen der har fået fjernet skiltet. Måske 

var rørene vi satte dem på ikke lange nok, så det kan være vi skal bytte dem ud på et tidspunkt. Vi 

fik også opsat et P-forbudt skilt på vendepladsen, det ser dog ud til at man mener vendepladsen 

kun er den lille tarm der stikker ind i fællesarealet. Bestyrelsen vil gerne påpege, at det ikke kun er 

der hvor skiltet står, der er vendeplads, men også for enden af Bøgesvinget. Grunden til at skiltet 

står hvor det står, er at der ikke er så mange andre steder at stille det. Grundejerne må gerne tage 

lidt hensyn til skraldebiler og lignende selvom vi godt ved at P-situationen i grundejerforeningen er 

lidt anstrengt. 

Vi har fået nedklippet vores hække omkring P-pladserne, til ca. 1,6m, og når de er vokset i år og 

bliver klippet til sommer, bliver de forhåbentlig lidt mere lige, end de er nu. 

Vores hanespore, langs med ”Kærligheds stien”, er blevet tyndet med hver anden ved boldbanen, 

og hvis det bliver pænt vil vi fortsætte med at tage hver anden. 

 

Til sidst vil vi sige velkommen til nye grundejere, og håber at de falder til herude. 
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