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Bestyrelsens beretning 2010 

 

Allerførst velkommen til nye grundejere. Vi håber I bliver glade for at bo her. 

 

Endnu et år er gået. Det startede med sne de første par måneder, så Freddy og Arnth havde nok 

at gøre med at feje sne. I den forbindelse har bestyrelsen talt om at ophæve forbuddet mod at 

bruge salt på stierne. Indtil videre er det tilladt at bruge salt på parkeringspladserne. 

Ellers gik foråret stille og roligt. Da forårs fællesdagen oprandt, var der som sædvanligt nogle 

flittige grundejere, der tog et stort nap med at få vores fælles arealer til at se fine ud. Det er til stor 

glæde for alle og det er med til at holde udgifterne til gartnere nede. Tak for det.  

Vi har haft stor glæde af at have en container stillet op på fællesdagen, det gjorde det lidt nemmere 

at få al affaldet fjernet, inden dagen var omme. 

I  årets løb har vi haft en ekstern konsulent på vores kloak- og vandledninger, og resultatet af dette 

vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Hækkene omkring P-pladserne fik vi også klippet ned, nu mangler de bare at vokse sig tætte og 

fine i toppen. 

Hver anden hanespore langs fodboldbanen er blevet fjernet. I løbet af  foråret vil hver anden af 

hanesporene fra Pilevej til Bøgevej også blive fjernet. 

Efterårets fællesdag var travl, og der blev gået til den. Vi er startet med at fjerne berberis langs 

Bøgesvinget, og til efteråret vil vi sætte bøgehæk, hvor der er behov. Der blev også ryddet fint op, 

og fjernet blade. Det blev til flere ton, da containeren blev vejet. 

Året sluttede, som det var begyndt, med masser af sne. 

Vi rendte i den forbindelse ind i det uheldige sammentræf, at begge vores ”fejemænd” var på ferie 

samtidig. Vi stod pludselig uden nogen til at køre kosten. Det vil blive imødegået ved, at nogle flere 

vil blive oplært i at køre kosten. 

Lad mig i den forbindelse lige komme med et suk.  

Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rydde stierne. Hvis ikke ”fejemanden” af en 

eller anden grund når at få fejet, er det hele stien der skal ryddes. Hvad P-pladserne angår, så må 

de enkelte grundejere også hjælpe til, da vores kost ikke kan feje de store arealer på P-pladserne. 

Vi vil til næste år indkøbe salt, så vi kan salte fortove, stier og P-pladser. 

Vi havde desværre nogle uheld med personer der faldt p.gr.a. is. Heldigvis skete der ikke noget 

alvorligt, så vidt vi ved. 

En anden ting det har været lidt sløjt med, var fjernelse af storskrald og andet affald fra stierne. Det 

er sådan, at hvis kommunen af en eller anden grund ikke får hentet affaldet på afhentningsdagen, 

er det den enkelte grundejer, der selv skal fjerne det igen senest dagen efter, og evt. tage kontakt 

til kommunen for at finde ud af grunden til, at det ikke blev fjernet. Selvom der er sne og is kaos, 

skulle vi gerne have et ordentligt område at bo i. 

 

Med venlig hilsen 

 

 Bestyrelsen 


