
 

                                Formandens beretning 2017 

 

Først en tak til bestyrelsen, for det store arbejde, der er lavet i 2017. Vi har 

haft frafald i bestyrelsen og de sidste måneder af 2017 har vi været uden 

supleanter. 

 

Jeg vil nu gennemgå året 2017 i vores grundejerforening. 

 

Vinteren 2017 var heldigvis mild og det er jo godt for vores økonomi og 

vores veje. Der er dog kommet nogle huller i asfalten, et er udbedret her i 

2018 og de andre vil blive lappet i løbet af foråret. 

 

Vi havde i maj en ekstraordinær generalforsamling, samtidig med vores 

årlige kratluskerdag. Det var dejligt at der var et pænt fremmøde. 

Vi startede med den ekstraordinære generalforsamling, hvor der 

enstemmigt blev vedtaget, at vi rettede vedtægterne til, så valget af 

bestyrelse følger vedtægterne. 

Derefter blev der ordnet arealet ved legepladsen, samlet skrald, plantet 

kummer m.m. og vi sluttede af hos Helle og Jens, hvor Jonna havde bagt 

kage og der var kaffe, øl og vand. Det var en super hyggelig aften. 

 

Vi har holdt møde med HedeDanmark og fået lavet lidt ændringer, så 

græsset fortsat slås på trekanten og stien. Så hele området fortsat kan 

benyttes. Det bruges flittigt af mange og vi håber, at alle vil hjælpe med til 

at holde det frit for skrald og hundelorte m.m. så vi kan nyde området. 

I aftalen indgik, at HedeDanmark opgravede de døde buske på legepladsen 

og plantede nye uden beregning. 

 

I sommer blev der lagt et stort arbejde, for at bevare vores legeplads. Vi fik 

hjælp fra flere uden for bestyrelsen og det er meget velkomment – da 

bestyrelsen har mange opgaver. 

Rutchebane og klatrestativ blev højtryksrenset og nye planker blev sat på, 

hvor råd havde ædt træet. Det hele blev slebet, pudset og malet og stolpen 

på gyngestativet blev også skiftet. 

Tusinde tak for hjælpen, så vi alle kan nyde godt af legepladsen lidt endnu. 

Bord og bænksæt er også renset, pudset og malet, så det fremstår flot. 

 

 



I bestyrelsen har vi nogle problematikker, som vi gerne vil have, at alle 

hjælper med til at være opmærksom på. 

 

Grundejerforeningen opstiller containere til haveaffald 3 gange årligt og de 

containere er til almindelig beskæring i vores haver. Hvis der skal fældes 

træer eller laves større ændringer – sker det for husejerens egen regning. 

 

Bestyrelsen arbejder for, at vores område skal fremstå pænt og ryddeligt. 

Det betyder at parkering på græskanter ikke er tilladt. 

Derfor må vi huske hinanden på, hvis gæster ikke ved det, at parkering 

skal foregå på gæsteparkeringspladserne. Det står i vores husmappe vedr. 

parkering. 

 

Kummerne står hele sommeren med flotte blomster og tak til jer, der giver 

en hjælpende hånd med vanding og pasning. Så beboere, hvis I går forbi 

og blomsterne tørster – så vær behjælpelig med at vande – så de forbliver 

pæne hele sæsonen. 

 

Husk ikke at fordre fugle på jorden, da vi i kvarteret har haft besøg af 

rotter. 

 

Til slut vil jeg, som formand opfordre til, at beboere fra vores 93 husstande 

stiller op til bestyrelses arbejdet – vi kommer til at mangle en kassérer i 

løbet af året og 2 supleanter/bestyrelsesmedlemmer, det må være muligt at 

få samlet en fuld bestyrelse. 

 

 


