
Bilag til referat fra ordinær generalforsamling den 26. april 2012 

 

Bestyrelsens beretning 

 
 Der er i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder, nr. 40 – 41. 

 

 Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling ændret og består nu af Dagny Hejlskov, 

Christina Haase, Edvard Sørensen, Kristian Thrane og Flemming Skov. Flemming er 

kasserer og Kristian er formand. 

 

 Årets gang har været rolig, uden de store nyheder. Vi havde råbt til samling til en havedag, 

hvor vores fælles legeplads (hvor mange af jeres børn leger) skulle holdes. Skuffelsen var 

stor da det kun var bestyrelsen som mødte op med deres påhæng  

  

 Edvard Sørensen har ligesom sidste år forestået græsslåningen på vores fællesarealer. 

Arbejdet har efter bestyrelsens opfattelse været fuldt tilfredsstillende med hensyn til kvalitet 

og klippeterminer. Ligeledes er bestyrelsen taknemmelige for det kæmpe arbejde der ydes, 

udover blot græsslåning, da det indebærer, at vores grønne arealer fremstår flotte og 

indbydende, og det endvidere ikke medfører omkostninger for os. 

 

Bestyrelsen har derfor i samråd med Edvard indgået aftale om fortsættelse af ordningen også 

i 2014.  

 

 Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Hammel Maskinstation. Det har, som 

bekendt, været en usædvanlig mild vinter, hvor der ikke har været behov for megen 

snerydning eller saltning. 

  

Det skal for god ordens skyld fastslås, at bestyrelsen er enig i, at niveauet i år for rydning og 

saltning har været tilfredsstillende. 

 

 Hundeskoven er kommet. Og det lige i vore baghave. En enkelt beboer har ydret ønske om 

at bestyrelsen ville gå ind i sagen, idet beboeren syntes, at der var meget larm fra 

hundeskoven. Dette har bestyrelsen valgt ikke at gøre af to grunde specielt. 

1. Alle bestyrelsesmedlemmernes beboelse vender over imod hundeskolen og ingen har 

hørt noget væsentligt. 

2. Bestyrelsen vurdere, at denne ikke skal bruges af en beboer imod kommunen. 

 

Efterfølgende aftalte Kristian med den pågældende beboer, at denne skulle ringe på hos 

naboerne, for at finde ud af, om der er flere beboere, som er ramt af højt støjniveau grundet 

hundeskoven. Kristian har ikke hørt efterfølgende fra beboeren. 

 

Dog har Kristian taget kontakt til kommunen og foranstaltet kontakten til kommunen, 

såfremt fremtiden skulle bringe meget støj fra hundeskoven. 

 

 FARTEN på ryttervej (igen igen) er stadig for høj. Især for nogle beboere i den høje ende af 

ryttervej. Edvard vil snarest ”fange” dem på vejen og tage en direkte snak. Senest blev en 

opserveret i højfart og talende i mobiltlf. samtidig. Dvs. ingen jordisk chance for at nå at 

bremse, hvis en af ungerne kommer cyklende/løbende/farende ud på ”omfartsvejen”. 

Skammeligt at vedkomne ikke tænker sig om. 

 

 Jubilæumsfesten 2014 !!  10 år siden Grundejerforeningen startede. Hvem vil hjælpe med at 

arrangere. Bestyrelsen har afsat kr. 10.000 til anledningen. Kom ud af busken  

 

Øvrige forslag til 2014 er selvfølgelig meget velkomne. 


