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Formandens beretning 2014-2015. 

 

 
 

Hermed en kort beretning om hvad der er foregået i Grundejerforeningens regi det forløbne år. 

 

Vores frivillige vejteam har gjort et godt arbejde med at vedligeholde vejene gennem perioden. 

Vi har som forudset sparet en dyr vejreperation, men har i år indgået aftale med vores 

professionelle vejmand om at give stamvejene d.v.s. Gæslingevej, Enebærvej og Cypresvej, en 

grundig overhaling. Yderligere vil der blive foretaget  nogle punktvise udbedringer på nogle 

sideveje. Vi regner med at dette arbejde skal være afsluttet i slutningen af juni. 

Igen igen vil vi opfordre bilister til at vise hensyn og sænke farten, ikke bare for børns, hunde og 

rådyrs skyld. Også vejslid og huldannelse samt støvmængde er proportional med farten. 

 

Det planlagte kloakarbejde på Slåenvej, Thujavej og Kvædevej er i gang. Vi har en god dialog 

med entreprenøren og forventer at området renoveres tilfredsstillende inden de forlader arbejdet. 

Entreprenøren har lovet at vejene skal være fuldt farbare i weekenderne inklusiv fredag hvor 

renovationsbilen har runde. Vi beder om forståelse, og håber arbejdet bliver kortvarigt. 

  

Hjertestarteren blev indkøbt sidste år, og er som tidligere meddelt ophængt i udhuset over for 

hovedhuset, på Enebærvej 2. Der er tydelig standardmarkering på døren, og den bliver jævnligt 

kontrolleret for funktion. Bestyrelsen anbefaler at man har en klar aftale om en hjælperutine med  

nabo, bekendte eller lignende så disse kan hjælpe mest effektivt hvis behovet skulle opstå. 

 

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til her at komme med en kraftig opfordring til alle 

medlemmer. Det drejer sig om japansk pileurt. Denne plante har de senere år bredt sig og findes 

nu på flere parceller. Det er en hårdfør og dominerende invasiv plante der af eksperter betegnes 

som langt farligere ind bjørneklo, fordi den er så svær at bekæmpe. Der tales om en 

landsdækkende indsats for at bekæmpe denne plante og vi mener at vide at der i kommunalt regi 

overvejes en kortlægning af voksesteder. Hjælp med at eliminerer denne fra vort område! 

Mere kan læses på: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-

goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/ 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommer og vel mødt til generalforsamlingen den 28. 

juni. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at nyde en medbragt frokost i fælles samvær. 

 

Torsten Nyrup 
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