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

 

Bestyrelsen har i år intensivt beskæftiget sig med den “skovmæssige” udvikling af vores område. 

Vi opfatter det som en vigtig opgave for bestyrelsen at sikre at området bevarer sin unikke natur, 

men vi er også opmærksomme på de udfordringer det medfører for den enkelte grundejer. 

For at belyse denne udfordring fik vi sat et arrangement i gang i form af et foredragsmøde med 

indlæg fra to eksperter på området, en lektor i skovbrug og en landskabs arkitekt. 

Fremmødet viste at der er en overvældende interesse for emnet idet mere end 1/3 af matriklerne 

var repræsenterede. Det var også glædeligt med den meget positive respons der kom 

efterfølgende.  

 

Vinteren har været hård ved vejene. Der har været svære skader flere steder. 

Desværre har vores frivillige vejteam nedlagt arbejdet, men bestyrelsen og en beboer har forsøgt 

midlertidigt  at udbedre de værste skader.  

Vi opfordrer til at nogle ildsjæle melder sig så vi kan få gendannet en “vejbande”, hvilket kunne 

bringe vores veje op til standard og sparer store omkostninger til vedligehold. 

Der er ordret generel reparation af stamvejene, men vi er blevet rådet til at vente til tørken er 

ovre. 

 

Ansøgning om hastighedsregulering på områdets veje blev som bekendt ikke godkendt af 

myndighederne.  

Bestyrelsen havde ved samme lejlighed ansøgt om at hastighedsreguleringen (70 km) omkring 

Dalekrydset blev forlænget ad Hornbækvejen sydover forbi udkørslen fra Enebærvej. Der har 

foranlediget heraf været foretaget fartkontrol af politiet et par gange ud for denne udkørtel. 

Uofficielt har jeg erfaret at der blev målt hastigheder over 120 km/h. Der er enighed om at 

udkørslen er farlig men afslag er begrundet med at der endnu ikke er sket en alvorlig ulykke. 

Man henviser til at beboerne blot kan anvende udkørselen fra Gæslingevej, (der er næsten lige så 

farlig). 

Bestyrelsen går videre med sagen. 

 

Problemer med hegn og hække der breder sig ud over vejrabatter er delevist løst på Gæslingevej. 

Arbejdet vil fortsætte og nye vejafsnit inddraget.    

 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommer og vel mødt til generalforsamlingen den 16. 

juni. Forhåbentlig ses vi til den efterfølgende vejfest. 
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