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Sædvanligvis, ville vi have mødtes tidligere på året, imens termometeret stadig læste 3-4 grader, med 

chance for is på forruden efter Generalforsamlingen.  

Det er ingen hemmelighed at COVID-19, igen i år, har spillet os et puds og nødvendiggjort en udsættelse.  

Forud for resten af beretningen, ønsker jeg at takke alle i Bestyrelsen for deres indsats og fortsatte 

engagement i Grundejerforeningen Volden. Uden Jeres frivillige kræfter, kørte foreningen ikke rundt, som 

den gør. 

Langt om længe er vejret slået om til noget der minder mere om sommer. Samtidigt, er det Danske 

Vaccineprogram også begyndt at gøre en synlig forskel. Langt de fleste her, har formentlig allerede fået i 

hvert fald første vaccination. 

Vinteren har været lang og våd, hvilket formentlig ikke har gjort noget godt for humøret. Dog kan det 

måske hjælpe lidt at vide, at det samtidig betyder der er brugt færre penge på vintertjenesten. 

I takt med at vejret har skiftet, har vi i løbet af foråret fået monteret en flagstang, som led i et projekt 

iværksat af Ringsted Forsyning A/S. Flagstangen gemmer på en antenne, som kan fjernaflæse vandmålere. 

Geografisk set, er vores legeplads dét område, hvor de kan nå flest husstande fra. 

Desværre gik der ikke længe, før vi fik besøg af uromagere, som mente at de manglede en vimpel og derfor 

så muligheden for at stjæle vores. I processen, formåede de at vælte en af de døde træer ved flagstangen. 

Begge dele er meldt til Politiet, men en videre sag, forventes umiddelbart ikke. Derfor er der indkøbt en ny 

vimpel, så vi igen kan flage.  

Foreløbigt, er der afholdt en enkelt kratluskeraften i år. Her blev der hakket kanter, krattet bede og fejet på 

stierne. Tak til alle Jer som deltog. Fornøjelsen ved at benytte de grønne områder, bliver kun større af at 

vide at der ligger et stort stykke arbejde bag. 

Som vanligt, afsluttedes aftenen, med hjemmebagt kage og forfriskninger.  

Asfalten er blevet lappet flere steder efter en kold vinter, der har givet slaghuller. Af samme årsag, og 

blandt andre, opfordres der derfor til at overholde de max 30 km/t der er skiltet med. Det gavner 

sikkerheden, slider mindre på asfalten, som i sidste ende betyder at det koster mindre at vedligeholde.  

Rotterne lader ikke til at have forstået de skal flytte ud af vores kvarter. Der er nemlig set rotter igen.  

Vi opfordrer derfor kraftigt til at undlade fordring af fugle og andre væsner, som medfører at der ligger mad 

på jorden. 

Husk, at man har pligt til at indberette hvis man har rotter på grunden. Det skal ske til Ringsted Kommune. 

Til sidst, men ikke mindst, har Grundejerforeningen ansøgt om 93.040,- DKK. Pengene skal gå til udskiftning 

af legetårnet og etablering af nyt faldunderlag. Der er endnu ikke kommet svar tilbage, da behandlingen af 

ansøgningen først sker i løbet af Juni.  

 

Med dette vil jeg runde af og byde plads til resten af dagsordenen på Generalforsamlingen. 

 

Thomas Ahlgreen  

Formand i Grundejerforeningen Volden. 


