
Formandens beretning 2019 

 

Det bliver en beretning, som går ind i 2020, da vores 

generalforsamling d. 16 marts blev udsat pga. corona. 

Først en tak til bestyrelsen for jeres store arbejde for 

Grundejerforeningen Volden. 

Vinteren har været mild og våd, så snerydning har vi sparet på – 

dog har det været nødvendigt, at salte nogle gange i løbet af 

vinteren for at undgå glatte veje og stier. 

Vores slidte veje har fået lappet de værste huller af Arne, 

samtidig med, at de afskårne rør fra bommen, blev slået ned og 

dækket med asfalt. 

Vi havde 2 kratluskerdage i 2019 – da der var flere steder, som 

trængte til beskæring og ny beplantning. Så i efteråret, da vi 

havde container, afholdt vi en ekstra arbejdsaften. Vi havde fået 

hjælp og lavet klar forinden, så buske var skåret ned og rødder 

gravet op og planter købt hjem. Det var en super effektiv aften, 

hvor alle knoklede, med at plante buske, beskære, bære i 

container, feje, rive m.m. Så vores område i dag står super flot for 

kun planternes pris. 

Tusinde tak til alle jer, der var med og vi sluttede af med øl, vand, 

kaffe og kage og en hyggelig snak. 

Containerne blev godt fyldt op på denne aften. 



I foråret blev en ny affaldsordning indført og haveaffald i sække 

kan nu afhentes, derfor har vi bedt jer, om at tage stilling til vores 

containerordning. Der er stort flertal for bevarelse af 

containerordningen. 

Hussalget i vores område går hurtigt. Vi skal værne om vores 

område og tage godt imod nye beboere. Så tag en snak med 

naboen, så tingene ikke vokser sig store og problemer opstår. 

Husk at vi har max 30 km i området og parkering fortrinsvis skal 

ske på parkeringspladserne. 

Vi har desværre oplevet hærværk på legepladsen, samt at der 

blev sat ild til en postkasse og lavet bål. Hjælp os med at stoppe 

dette – vi har set nogle store drenge løbe væk. 

Vi har igen haft rotter i området, så vær opmærksom på, at der 

ikke fodres fugle eller katte på jorden eller lægger andet spiseligt, 

som tiltrækker rotter og kontakt straks Kommunen. 

Bestyrelsen har tidligere opfordret alle husstande der har mail til 

at sende deres mailadresse til grundejerforeningen, så vi kan 

sende nyhedsbreve m.m. på mail, vi mangler stadig mange. 

 

 

Lene Hansen 

 

 

 


