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Generalforsamlingen 16. april 2009  

 

Formandens beretning 

 

Efter generalforsamlingen i april 2008, konstituerede bestyrelsen sig med Klavs Knutzen  

som næstformand og Brian Christensen som  kasserer. I periodens løb har Brian, på grund 

af sit arbejde, ønsket at udtræde af bestyrelsen og Ariane Batchelor, der var valgt som 

suppleant, trådte ind i bestyrelsen i stedet for Brian og Klavs overtog kasserer jobbet.  

 Jeg vil  her takke Brian  for den store indsats han har gjort for grundejerforeningen især 

med projekt asfaltering.  

 

Der har i årets løb været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, et ekstraordinært møde der 

primært drejede sig om kontakt til kommunen og et budget møde. Bestyrelsen har udsendt 

to nyhedsbreve, et i januar og et i september måned. Disse nyhedsbreve samt foreningens 

hjemmeside har holdt alle opdateret om hvad der sker i området og hvad bestyrelsen 

arbejder med, derfor vil denne beretning blive meget kort.  

 

Årets store opgave var asfalteringen, og bestyrelsen brugte megen tid, ikke blot på 

planlægningen men også den daglige gennemgang af vejene, for at konstatere om 

asfaltfirmaet kunne komme til at arbejde på de enkelte veje. Det krævede også arbejde  af 

alle beboere, idet rabatterne skulle ryddes og nogle skulle have deres indkørsler hævet. For 

at hjælpe de beboere der kun skulle bruge et par trillebøre fulde stabilgrus, lagde 

foreningens gartner en stor bunke til fri afhentning. Desværre var der et par enkelte 

beboere, der mente at de kunne hente største parten af bunken med en trailer, så hele 

indkørslen kunne blive lagt om, eller nyanlagt  – det var jo ikke lige det der var meningen, 

men sådan går det jo desværre nogle gange.  

 

Fællesarealet: Her er der i årets løb blevet fældet en stor del på det nordlige areal for at 

skaffe mere lys i haverne. Nogle vil  muligvis gerne have yderligere træer fjernet, dette vil 

bestyrelsen i samråd med gartneren se på, når der kommer blade på træerne. På arealet syd 

for Ubberødvej fortsætter fældningen i år.  

 

Legepladsen er blevet udvidet med en svævebane, der dog har givet nogle problemer, dels 

fordi der manglede en rampe, dels fordi den, der blev opsat er for stejl, og dels fordi der 

kom for få til arbejdsdagen så projektet ikke blev afsluttet. Ariane, der har overtaget 

ansvaret for projekt Legeplads, er nu godt i gang med at få alle de løse ender samlet, så 

også svævebanen kan blive godkendt. I år håber vi der kommer flere til arbejdsdagen, så  

bl.a. legehuset kan blive malet og repareret. 

 

Dræn, her arbejdes der stadig videre på at få renoveret de nuværende drænstrækninger og 

få lagt nye. Således bliver der lagt en større drænledning ned over en af grundene på 

Brådebæksvej, hvilket vi håber vil afhjælpe problemerne der. Dernæst har bestyrelsen 

indgået aftale med et firma om at rense og spule vores drænledninger en gang årligt, hvilket 

skulle modvirke diverse oversvømmelser..  

 

Bestyrelsen kan dog ikke løse alle vandproblemerne, meget skyldes også de ændringer der 

er kommet i forbindelse med de mange nyopførte boliger, hvor beboerne udlægger store 

arealer med fliser i indkørsler og terrasser. Regnvandet kan ikke trænge ned gennem disse 

belægninger og lægger sig enten ovenpå belægningen eller løber ned på lavere liggende 



områder med fare for at komme ind i kældre m.m, derfor er nogle af de problemer 

beboerne har med oversvømmelser af grunden, selvforskyldt. 

 

ØKONOMI 

 

På generalforsamlingen sidste år, fremkom der fra salen en ide om at beboerne skulle 

overtage græsslåning af rabatter og fællesarealer, pleje af fællesarealerne samt snerydning. 

På den måde mente man at kontingentet kunne nedsættes drastisk. På baggrund af det ringe 

fremmøde der har været til arbejdsdage, samt den reaktion der var på sidste års 

generalforsamling, frygter bestyrelsen at det vil være ganske få, der vil deltage i så store 

projekter, og vi har derfor atter i år entreret med et gartnerfirma til at varetage disse 

opgaver samt diverse småopgaver så som fjernelse af affald og småreparationer.  

Kontingentet steg ikke sidste år, men på grund af førnævnte samt en årlig rensning af dræn 

bliver vi nødt til at lade kontingentet stige i år. Dette kommer vi til under budgettet. 

 

 

Til slut vil jeg  gerne takke bestyrelsen og administrator for godt samarbejde i årets løb. 

 


