
Formandsberetning 2018 

Der findes turbulente år, og der findes mindre turbulente år.  

Vi har i et par år haft en del at se til bl.a. en helt ny legeplads i Hvedemarken, samt en ny parkeringsplads i 

Havremarken. Dejligt at kunne sige at 2018 har været et af de mindre turbulente år – dermed dog ikke sagt, 

at vi i bestyrelsen ikke laver noget  

Som nævnt på sidste generalforsamling blev det besluttet, at der skulle fældes nogle træer i vores område. 

Nogle af træerne var blevet alt for store, andre angrebet af sygdom. Et udvalg under bestyrelsen og 

gartneren har været i gang, med at besigtige området  og med gartnerens ekspertise  har vi  fået fældet og 

stynet  træerne. Arbejdet med dette er nu overstået..og med et godt resultat, da det har givet mere luft i 

området især ved cykelstien langs Skolebakken. 

Der er ikke planer om yderligere fældning af træer. Dette skyldes at vi mener at træerne er med til at give 

vores område struktur, og det er også godt med træerne set ud fra miljømæssige grunde. Dog vil der 

løbende blive holdt øje med evt. syge træer, ligesom en eller anden form for beskæring af nogle træer kan 

blive aktuel over tid. 

1 gang om året går et udvalg rundt for at tilse vores legepladser. Vi har også været rundt på legepladserne 

for at tilse dem, der tilses at de er i overensstemmelse med de regler som gælder for dem. De fleste bliver 

vedligeholdt rigtigt pænt. Syns-rapporterne er tilgængelige på vores hjemmeside. 

På legepladsen ved Havremarken 1-29 er der behov for en mindre afskærmning på rutsjebanen så børnene 

ikke kan komme til skade, det vil vi sørge for bliver ordnet, da alternativet ellers vil være, at denne 

legeplads ellers ville blive nedlagt, og skulle der på et senere tidspunkt blive brug for at genetablere en ny 

legeplads, vil det blive efter de nuværende regulativer, og det betyder en betragtelig fordyrelse. Vi har i 

bestyrelsen talt om at legepladser er en af de ting som kan gøre vores område attraktivt for nye boligejere. 

Mange af disse er børnefamilier. 

Legepladsen ved Havremarken 65  har fået nyetableret hækken, da den gamle dels var i en meget dårlig 

stand og dels bestod af mange forskellige planter. 

Der er blevet etableret en miljøstation i området Hvedemarken 1-31 

  Der skal etableres en hæk ved den til foråret. Vi har et lille problem omkring miljøstationerne, ikke alle 

læser hvad det er der kan afleveres her. Det medfører desværre at der nogle gange ser rodet ud ved 

stationerne. Vi henstiller til alle at man kun afleverer de ting der er containere til. I værste fald kan det blive 

nødvendigt at nedlægge miljøstationen igen. 

- Vejbrønde, status 

- Vandforsyning gennem krybekældre, status 

- Sommerens tørke, status 

- Foreningen rydder ikke ud fra kommunens og forsikringens svar vedr. ansvarspådragelse. 

Alle henvendelser til bestyrelsen, bliver altid taget op og diskuteret ved det næstkommende 

bestyrelsesmøde, og derefter sendes der svar til den pågældende. 

Grundejerforeningens hjemmeside er der hvor man kan følge med i det arbejde der udføres af bestyrelsen. 

Er der fejl eller ønsker til indhold, hører vi gerne fra jer. 


