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BESTYRELSEN 
Præsentation af bestyrelsen 
 
VEJARBEJDE 
2017 startede, som 2016 sluttede, nemlig med fjernvarme-gravearbejde på vores 
veje. I januar var det således de store asfaltmaskiner der skulle i gang og krævede 
vores opmærksomhed. Det lykkedes os heldigvis at få nogle af vores krav igennem, 
hvilket betød et pænere delresultat på vores veje, set i forhold til noget af det andet 
der er lavet i Neder Vindinge. Asfalten var lagt og så kom der nogle uger med 
vintervejr, det udsatte brolæggerne, der skulle lukke de øvrige veje. I april blev de 
sidste huller lukket. 
I foråret stod det klart, at vores øvrige fortove, kantsten m.v. havde været udsat for 
mange og tunge tryk. Efter flere møder med Kommunen og entreprenør endte vi 
med at sende et krav om erstatning til MUNCK, det blev udbetalt lige efter 
sommerferien og kunne heldigvis sætte et foreløbigt punktum for mange timers 
arbejde. 
Foråret og sommeren blev også brugt på vejarbejde. Vi satte en del opretninger og 
udskiftninger i gang, alt sammen som led i det nye asfaltlag der kommer på vejene 
her i 2018. 
 
VEJBELYSNING 
2017 var også året, hvor overdragelsen af vejbelysningsanlægget blev afsluttet. 
Højere lygtepæle, nye armaturer, nye sikringselementer og egen måler. I november 
blev anlægget sat i drift på vores egen måler og er nu 100% overtaget. 
 
FÆLLESDAG 
En enkelt fælles have-slave-dag blev det til i september måned. Vi havde fået lov til 
at klippe og beskære langs læ-bæltet på Thorsvej. Her blev der gået til den og 
stykket fremstår nu som et ensartet stykke. En stor tak til dem der gav en 
hånd/maskine med. 
 
LOKALPOLITIK 
I 2017 blandede vi os i en lokal-politisk dagsorden, da det kom frem at kommunen 
gik med planer om at tillade fortovsparkering i kommunen. Politikerne havde et 
ønske om, at der på de smalle gader i selve byerne, skulle åbnes op for at der kunne 
parkeres på fortovene, de havde dog overset den detalje at en tilladelse også ville 



gøre det tilladt alle andre steder, hvor det er byzone. Vi kunne hurtigt forudse de 
øgede omkostninger til opretninger dette ville medføre i grundejerforeningerne og 
vi gik derfor sammen med 2 andre grundejerforeninger og indsendte et høringssvar 
imod denne ændring i parkeringsregulativet. Der blev lyttet og det hele endte med 
at der kun må fortovsparkeres de steder hvor dette bliver skiltet. 
 
HJEMMESIDE 
2017 blev endnu er stort besøgsår på vores hjemmeside. Næsten 3.000 besøg blev 
det til, især siderne om fjernvarme og vejbelysning var godt besøgt. Det er dejligt at 
siderne bliver flittigt brugt, på den måde kan vi alle være maksimalt informeret. 
 
NYTÅRSKUR 
2017 sluttede med en aflysning, da det ikke lykkedes os at finde et egnet sted til 
afholdelse at nytårskur. 
2018 
Foran os har vi nu et nyt år, med asfaltering af vores veje, opretning af fortove, 1 års 
gennemgang efter fjernvarme, servicering af hjertestarter og de øvrige løse opgaver. 


