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Formandens beretning 2016-2017. 

 

 
 

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

 

På generalforsamlingen 2016 blev det pålagt bestyrelsen at forsøge at gennemfører en hastigheds 

skiltning på 20 km/t i områder. Trods vejenes status som private fællesveje skal der ansøges om 

tilladelse til opsætning af sådanne skilte hos myndighederne (kommune og politi). Efter en lang 

process har vi slutteligt fået afslag. Vi har ikke helt opgivet emnet og har bedt om ny 

bedømmelse af sagen, men udsigterne er ikke til vor fordel. 

 

Bestyrelsen har på eget initiativ ansøgt om at få hastighedsbegrænsningen på 70 km/t, omkring 

Dalekrydset (krydset Hornbækvej / Esrumvej), forlænget  sydover, således at udkørslen fra 

Enebærvej, der som bekendt er yderst farlig, vil være indenfor reguleringsområdet. 

Politiet har i denne forbindelse foretaget hastighedskontrol på denne strækning, men vi er i 

skrivende stund ikke bekendt med nogen afgørelse. 

 

Skilte med påbud om hunde i snor m.m. er opsat som besluttet på foregående generalforsamling. 

 

Den “kampagne” med rabatrenovering specielt på Gæslingevej og Enebærvej, vi har kørt over 

vinteren, er blevet vel modtagne af mange medlemmer. Vi mangler stadig at få en ordning med 

enkelte ejere, men har fået tilsagn om support fra kommunen hvis det bliver nødvendigt. 

Vi vil tage hul på næste etape d.v.s. de øvrige veje i den kommende periode. 

 

Vejene er takket være løbende indsats fra “vejbanden” i rigtig god stand. Bestyrelsen har dog 

valgt at få foretaget en let prof. renovering hvor vi samtidig får en ekstraordinær renovering af 

Rødbøgevej og Åkandevej. Arbejdet er påbegyndt men ikke afsluttet. 

   

Samarbejdet 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 er videreført gennem det forløbne år. 

 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommer og vel mødt til generalforsamlingen den 25. 

juni. Efter generalforsamlingen samles vi til spisning af medbragt frokost og hyggeligt samvær. 
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