
Langesø d.5. juni 2016 

 

Formandens beretning 2015-2016. 

 
 

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

 

Vejene holder usædvanligt godt, så det ser ud til at sidste års investering har været lønsom. 

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

Det er tanken at vi vil lade vejmanden friske stamvejene op i løbet af efteråret. 

 

Kloakarbejdet er nu tilendebragt og fra et vejmæssigt synspunkt, er vi tilfredse med 

reetableringen, der visse steder endda gav en forbedring af forholdene. 

 

Hjertestarteren på Enebærvej 2 har heldigvis ikke været i brug. Bestyrelsen hat fået en opfordring 

til at udsende et skrift vedr. hvordan man skal forholde sig i tilfælde, hvor brug kan komme på 

tale og vi vil fremlægge dette til generalforsamlingen. Husk at etablere en aftale med nabo, 

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

 

I forbindelse med branden på Kvædevej, hvor redningskøretøjerne mødte op i stort antal, er 

bestyrelsen blevet opmærksom på den stedvis ringe fremkommelighed på vores veje. 

Beplantningen har over årene bredt sig ud over vejarealerne og i visse tilfælde har grundejere 

plantet hegn eller hæk, i eller udenfor skellinien. 

 Skelpælene kan være svære at finde og i sidste ende kan der blive brug for en landmåler til at 

afgøre sagen. Til orientering kan anføres at bagsiden af de grå elskabe generelt befinder sig i 

skellinien, og matrikelkort der kan hentes på nettet er også til hjælp.  

Bestyrelsen har startet tiltag for at bringe i første omgang stamvejene Enebærvej, Cypresvej og i 

særdeleshed Gæslingevej tilbage til den oprindelige bredde (vejbane + rabatter). 

Kommunen, der er vejmyndighed i vores område, har givet tilsagn om at bistå, hvor der opstår 

problemer. Dette kan medføre at kommunen i sidste ende, efter passende varsel, rydder rabatten 

for grundejerens regning. 

Det er bestyrelsens hensigt at løse denne opgave ved dialog snarere end ved magt, men målet 

skal nås. 

 

Der er over året kommet spørgsmål om afbrænding af haveaffald og svaret er såre enkelt: det er 

forbudt at afbrænde enhver form for affald i vores område hele året. Undtagelse er St.Hansbål 

under visse restriktioner og små ”snobrødsbål”. De nærmere regler kan findes på kommunens 

hjemmeside. Det har forekommet at brandvæsnet mødte op til en afbrænding og det var ikke 

gratis! 

 

Bestyrelsen har etableret et samarbejde med vores nabogrundejerforeninger med henblik på at 

forbedre forholdet til kommunen og styrke løsningen af spørgsmål af fælles interesse, herunder 

først og fremmest vej- og forsyningsspørgsmål. Det er et mål at dette samarbejde slutteligt skal 

omfatte hele Langesøområdet. 

 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommer og vel mødt til generalforsamlingen den 26. 

juni. Forhåbentlig ses vi til den efterfølgende vejfest. 

 

Torsten Nyrup 

Formand 


