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2015 har været et stille år i grundejerforeningen, det kan måske kaldes stilhed før storm.
Bestyrelsen som er sammensat af Michelle Saby fra Freiasvej, Jens -Ole Christensen og
Carsten Rasmussen fra Odinsvej, Jane Kollerup fra Baldersvej og jeg fra Lokesvej, har afholdt
4 møder og truffet de beslutninger gennem året der har været nødvendige .
Vi har længe ventet på en afklaring omkring vores brugerbetaling af gadelys, det er nu ved
at falde på plads, det vender jeg tilbage til på et senere punkt. Det var også i 2015 at
Forsyningen vedtog at fjernvarmen skal til Kastrup og Neder Vindinge, det bliver et stort
arbejde at skulle følge og holde øje med dette gravearbejde, også det vender jeg tilbage til
på et senere punkt.
Vi lavede ikke de store vejarbejder i 2015, da vi ikke ville rette noget op, som måske i år
skal graves op i forbindelse med fjernvarmen, så vi brugte kun penge på nogle mindre
opgaver, og økonomien for 2015 er derfor rigtig positiv, det vender kas sereren tilbage til.
2015 var også året, hvor det lykkedes at få Kommunen til at beskære deres beplantning
mellem grundejerne og sø-området, der mangler stadig den lovede udtynding , ting tager tid.
Så kan vi også huske tilbage på 2015, som det år hvor vi af Tryg-Fonden fik nyt
hjertestarterskab, det gamle havde i peioder svært ved at åbne med pinkodetastaturet, det
er nu byttet til en model med trykknap, kvit og frit.
En af grundejerforeningens opgaver er at oprense regnvandsbrøndene, det blev igen gjort i
2015, 3.500 kg slam var det blevet til siden sidst , og desværre en enkelt brønd der var helt
tilstoppet. I forbindelse med ombygning havde håndværkerne brugt brønden som
”affaldsspand”, så den var stort set helt tilstoppet og vi måtte have en kloakmester u d og
hakke den fri, så en opfordring til ikke at bruge risten i vejen som ”skraldespand”
I forlængelse af dette, så har vi også på bestyrelsesmøderne diskuteret , hvordan vi får alle
til at varetage opgaverne med renhold og ukrud tsbekæmpelse især langs fortove og veje.
Vores asfaltveje er nemlig under pres fra ukrudtet der ødelægger vejkante r. Vi har besluttet
at vi fremover vil være mere aktive i at gøre jer opmærksomme på de forpligtelser der
påhviler grundejere på private fællesveje, dels med opslag på hj emmesiden, men også en
reminder-seddel i postkasser, er med i vores fremtidsplaner.
Men ellers vil jeg blot berette, at vi har en god og sund forening, vi er godt rustet til de
kommende udfordringer både med mandskab og økonomi .
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