
Generalforsamlingen – tirsdag den 19. februar 2013. 
  
Formandens beretning. 
 
Starten på 2012 gik planmæssig og roligt i på Havre- og Hvedemarken, der var en nyvalgt 
bestyrelse og de skulle så planlægge året gang.  
 
Der var visse ting som blev fremført på generalforsamlingen..  
1) Det var muligheden for en mobilmast ved sportspladsen ved Lavendelvej...  
2) Problemer med kloaker der ikke kunne magte de store regnmængder.  
3) En asfaltering af sti.. 
 
Mobilmasten bliver muligvis aldrig til noget. Kloakkerne har vist deres evner, så ingen større 
reparationer har været nødvendigt.  
 

Med hensyn til asfalteringen af stien, fik vi to tilbud fra Arkil og NCC - de 
var forbavsende tæt på hinanden prismæssigt.  
Valget blev NCC da de ville flytte det overskydende materiale til stien ved 
Lyshøj Nord.  
Under fjernelsen af stenene dukkede to ekstra brønde frem som tidligere 
havde skjult og her er nu etableret to ekstra brønde.  
 

Alt i alt et rigtig flot arbejde, men der mangler to ting før vi er helt færdig. Nemlig opsættelse af bom 
og at vores gartner skal hjælpe med en opfyldning af grus langs den asfalterede sti og lidt mere 
belægning på stien langs Lyshøj Nord.  
 
På vores første møde besluttede vi desuden en fejning af vores veje inden den 1. april.. Dette vil 
også forekomme i 2013  
 
Her besluttede vi også at lave en ny hjemmeside, hvor alle informationer vil være at finde, det vil 
sige at intet bliver udleveret i papirform længere, det vil kun være indkaldelsen til 
generalformsamlingen og hvis man aktivt har bedt om at få det på papir...  
Få har ønsket det og der er ganske en mindre besparelse når alt ikke skal printes..  
 
Selve hjemmesiden er blevet flot og der har været lagt kræfter i for at projektet skulle lykkes... 
 

 
Der har været ønsker om en holdning fra bestyrelsens side vedrørende 
solceller på hustagene, men faktisk inden der blevet taget en beslutning 
hos os - ja så aflivede Christiansborg vel den ordning... Men de der har 
fået sat det op, har også fået lavet det flot.. 
 
 
 

 
Vores samarbejde med vores gartner har været godt i 2012 og vil også forsætte i 2013.  
Der er allerede opgaver planlagt for ham og det er primært beskæring af træer ved vores veje, 
klipning af hegnet langs Lyshøj Nord, men også en generel pleje af vores fællesområder..  
Vi påtænker at få et tilbud fra gartneren om klipning af ens egen hæk rundt om ens bolig, det er 
frivilligt - men bestyrelsen vil også have ret til en klipning, hvis hækken er til fare for trafikken på sti 
og veje.. 
Der er planlagt en rundtur med gartneren i uge 8/9... 
 
 
 
 
 

Peter Elkjaer




Der har været kritiske røster omkring snerydningen, saltningen eller grusningen eller mangel 
samme af vores veje... Tjah - sne der kørt sammen, kan hverken salt eller grus hjælpe på, det er 
faktisk stadigvæk således at det kun er asfalt vejene, der skal holdes fremkommelig.. Derimod har 
vi ingen snerydning af vores gangstier. Det er kun cykelstierne i udkanten af vores område 
kommunen skal holde fri for sne...  
 
Og Kolding kommune har vi også haft en del at gøre med og vil ganske givet også have det i 
februar måned... Og hvorfor det? 
 
Tjah - etableringen af kunststofbanen ved NBSIF har ikke været uden problemer (ej hellere for 
dem selv). Man har etableret en smuk og perfekt bane for de unge og ældre fodboldspillere, men 
ved etableringen af en vej til banerne på den anden side af Skolebakken, er det måske gået lidt for 
stærkt... Man har lavet et hul/gennemgang i det levende hegn og fjernet en del af vores hæk ud til 
asfalt stien.. 

 
Uheldigvis har der været stor forvirring omkring ejerskabet af det grønne 
areal mellem det levende hegn og vores hæk.. Kommunen erkender at 
hullet i vores hæk er en fejl og man har sat skilte op der viser vej til de 
fodboldbaner uden at komme ud på asfalt stien.. 
 
  
 

 
Følgende blev aftalt tidligere med kommunen... 
- en chikane skulle opsættes, for at forhindre cykler eller knallerter i at benytte det som en smutvej. 
- der skulle lægges flis på området... 
Det er sket, men ejerskabet af det grønne areal er stadigvæk til diskussion og mødet i uge 8/9 vil 
bringe nyt til overfladen... Hvis det er vores, så må kommunen købe det.. Nærmere Info kommer..  
 
Der har været meget forvirring og der er beboer, som ikke er tilfreds med forløbet, man er bange 
for mængden af trafik, unge mennesker råben og skrigen på vejen mellem hallen og banerne og 
man føler at kommune har taget for meget som ikke er deres.. 
 
Jeg vil på mødet med kommunen forklare problemstillingen endnu engang og vi får en løsning, 
som vil være til vores alles bedste... Men jeg vil også sige, at vi kan være stolte af kunststofbanen - 
også som nærmeste naboer.. 
 
Alle disse uafsluttede opgaver vil være løst indenfor kort tid og resultatet vil kunne ses i vores 
område og på vores hjemmeside... 
 
Nu er vi kommet godt i gang med 2013 og vi har opgaver foran os og jeg ser frem til valget af nye 
bestyrelsesmedlemmer, for jeg ved at to loyale og trofaste bestyrelsesmedlemmer ikke modtager 
genvalg. De fortjener begge to ros for deres arbejde... 
 
 
Jeg ser frem til konstruktive "indspark" på dette møde og husk at tage naboen med næste gang vi 
mødes her - for jo flere jo bedre og sjovere bliver det for den kommende bestyrelse.. 
 
 
Tirsdag den 19. februar 2013. 
 
 
John S. Madsen 
Formand 


