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Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 15/03 2018 i Den 

Hvide Skole. 

 

Bestyrelse : 

Bestyrelse har i løbet af det sidste år afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

Da Pia satte sit hus til salg, fik arbejde m.m., begyndte det at knibe med tid. Derfor 

valgte hun at udtræde af bestyrelsen. Derfor har vi fået suppleanten Svend  Aage 

med i stedet. 

 

Arrangementer : 

Vi har igen i år afholdt arrangementer med fredagsøl. Som sædvanlig har vi ikke altid 

haft lige godt vejr, men så er der blevet stillet carporte til rådighed, så vi kunne stå i 

tørvejr. Ved de fleste arrangementer har der været et godt fremmøde, så vi 

forventer at fortsætte igen i år. 

Vi droppede vores sommerfest i 2017. I stedet arrangerede vi en oprydningsdag, og 

det blev en stor succes med masser af arbejdskraft. Vi fik lavet en masse arbejde 

(fjernelse af dæk ved sandkasse, studsning af diverse træer og klipning af hække). 

Da dagens arbejde var udført, bestilte vi pizzaer hos Laurbjerg Pizza og Grill. 

Der var mødt 22 voksne og 11 børn om eftermiddagen, og vi var 17 voksne og 7 

børn om aftenen. 

Tak til alle, som deltog i arbejdet. 

Dette arrangement forventer vi også at gentage i år. 

 

Fællesarealer : 

Som sædvanlig har Henning vedligeholdt fællesarealerne med græsslåning og 

klipning af små træer/buske.  

Med hensyn til træerne på begge sider af Lunden, fik vi lige efter 

generalforsamlingen ordnet det resterende på vestsiden og det lille stykke ud for 

Aase og Jon på østsiden. Vicky fik sin bror til at ordne dette til en yderst rimelig pris 
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(5400 kr. incl. flishugning og maling/camouflering af container). Der var en del 

medhjælpere, og de skal alle have tak for hjælpen. 

Den resterende del på østsiden vil blive udtyndet her i marts måned. Igen er det 

Ricko, som vil udføre det.  

Vi får fjernet det træ, som er vissent. Herefter tager han de grene, som hænger lavt 

ud over vej og mark. Til sidst tynder han ud, hvor han vurderer der er behov. 

 

Der blev sidste år aftalt, at vi skulle lave en vedligeholdelsesplan. Det har 

bestyrelsen forsøgt, og den vil blive lagt ud på vores hjemmeside. En del af 

opgaverne har vi lagt på vores oprydningsdag, og den løbende vedligeholdelse 

sørger Henning selv for. 

Med hensyn til træerne har vi lagt et interval ind på de forskellige områder. Når vi så 

har set, om intervallerne ser rimelige ud, vil vi tilrette planen. På planen noteres 

tidspunkt for sidste udførelse, så vi hele tiden har overblik over, hvornår arbejdet 

skal udføres næste gang. 

 

 

Privatisering af veje : 

Da kommunen droppede privatisering af vejene, talte vi om, hvad der så ville ske 

med de mangler, som vi havde påtalt i vores indsigelse til kommunen. 

Derfor besluttede vi efter sommerferien at kontakte kommunen. Vi sendte en mail 

med forespørgsel om, hvordan de ville tage de påtalte mangler med i deres normale 

vedligeholdelsesplan. Efter kort tid fik vi besøg af en kommuneingeniør og vi 

gennemgik vejen. 

Ny asfalt kunne han ikke love her og nu, men reparation af rist på Lunden, lapning af 

huller i vejen og reparation af fortov ville han sætte i gang. 

Opgaverne blev ret hurtigt sat i gang, men fortovet gav jo visse problemer. Det 

lykkedes dog til sidst. Vi synes det var dumt ikke at skifte det hele på en gang, men 

det tager vi op med dem, når vi begynder at have problemer med de næste fliser. 

Kommunens begrundelse var ved opstart, at man betalte pr. kvadratmeter. 

 

Græsset mellem fliser og vej er noget højt i forhold til fliserne. Det betyder, at det er 

sværere at slå græs. Derfor kontakter vi kommunen for at få fræset lidt af. 
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Nabohjælp og skiltning : 

Vi fik fremskaffet og omdelt materiale om vejhjælp, og d. 7. marts i år, kunne vi søge 

om et gratis skilt med Nabohjælp. Derfor har vi søgt tilladelse ved kommunen. Den 

fik vi dagen efter, så vi vil få sat et skilt op med nabohjælp. 

Vi var imidlertid ikke heldige at få et gratis skilt, men så må vi købe et. 

På sidste generalforsamling blev der også besluttet at søge om skiltning med 

legende børn og hastighedsbegrænsning. Der blev søgt, men vi fik ikke noget svar. 

På den tilladelse, som vi nu fik til opsætning af skilt omkring Nabohjælp stod der 

også ordet børn. Vi ringede så til kommunen og spurgte, om det betød, at vi også 

måtte opsætte et skilt med Legende Børn. Det var en fejl, at hun ikke havde fået 

slettet det med børn. Det er nemlig de samme regler, som gælder for begge skilte. 

Vi blev så enige om, at lade det stå, og så har vi tilladelse til begge dele. Det er 

imidlertid kun skiltet med en legende pige med en ballon, som er omfattet. Så snart 

der kommer noget på med hastighed, skal politiet involveres, og der skal laves 

fartdæmpende foranstaltninger. 

 

 

Råger : 

Kommunen har lovet, at de selv holder øje med rågeplagen. De har også været her 

sidste sommer og her i februar. Det menes imidlertid ikke, at det hjælper nok, så 

derfor kontakter vi igen kommunen. 

 

 

 

Laurbjerg d. 15/03 2018.  

Bestyrelsen 


