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Bestyrelsens beretning 
 

 

 Der er i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, nr. 24 – 27  

 

 Bestyrelsen har været uændret siden sidste generalforsamling, og består af Pernille  

 Jørgensen, Michael Linnebjerg, Knud-Erik Andersen, Brian Carlsen og Flemming Skov.  

 Pernille er kasserer og Flemming er formand.  

 

 Årets gang har været roligt uden de store nyheder. Alle anlægsarbejder er afsluttet, og det  

 der foregår nu er normal drift.  

 

 Palle Hansen har sidste år forestået glæsslåningen på vores fællesarealer. Arbejdet har efter  

 bestyrelsens opfattelse været tilfredsstillende med hensyn til kvalitet og klippeterminer.  

 Ordningen fortsætter i år.  

 

 Bestyrelsen har igangsat gennemgang og udskiftning af de træer og buske på  

 fællesarelaerne, der er gået ud. Lis Mikkelsen er sat på opgaven. Samtidig er der planlagt  

 frigravning af græs omkring træerne for at sikre luft og vandtilførsel.  

 

 Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Hammel Maskinstation. Der har i det  

 forløbne år ikke været behov nogen ydelser.  

 

 Vi har i efteråret fået gennemgået legepladsen v./Legepladsinspektør Ove Linnet Møller fra  

 Favrskov Kommune. Der er udarbejdet en rapport for inspektionen af legeredskaberne  

 dateret den 26. oktober 2008. Rapporten kan lånes af bestyrelsen eller ses på vores  

 hjemmeside.  

 

 Der var en række kommentarer til de udførte legeredskaber, hvoraf nogle var alvorlige og  

 andre rimelig ubetydelige. Det klart mest alvorlige forhold er det femkantede gyngestativ,  

 hvor hovedproblemet er, at gyngernes sikkerhedsområde overlapper hinanden, hvilket ikke  

 er tilladt. Der er med andre ord fare for, at man kan komme til at ramme hinanden, når der 

 gynges. Dette er yderst uheldigt, og derfor er der i øjeblikket kun én gynge tilgængelig, 

 hvilket desværre er det maksimale antal der må anvendes, hvis gyngestativet skal være  

 forsvarligt.  

 Bestyrelsen har løbende drøftet problematikken omkring gyngestativet, og det forhold, at  

 sikkerheden ikke er i orden. Vores holdning er, at vi som bestyrelse ikke kan leve med de  

 mangelfulde sikkerhedsforhold.  

  

 Et andet sikkerhedsmæssigt problem er de to store træstammer, hvoraf den ene ligger ned og  

 den anden står op. Problemet består her i, at stammerne ligger for tæt, så også deres  

 sikkerhedsområder overlapper hinanden.  

 

 Herudover er udstrækningen af områderne med faldgrus omkring legeredskabene flere  

 steder ikke tilstrækkelig.  

 Bestyrelsens overordnende forslag til ændring af legepladsen med tilhørende budget  

 fremføres senere på generalforsamlingen. 


