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Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 20/03 2019 i Den 

Hvide Skole. 

 

Bestyrelse : 

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

 

Arrangementer : 

Vi har igen i år afholdt arrangementer med fredagsøl. Som sædvanlig har vejrets 

kvalitet været varierende, men når vejret var dårligt, så er der blevet stillet carporte 

til rådighed, så vi kunne stå i tørvejr. Igen i år har der været rimelig deltagelse, så vi 

kører videre med disse arrangementer. 

 

Vi prøvede i år med en sommertur til Skandinavisk Dyrepark. Der var 17 deltagere, og 

tilbagemeldingerne var meget positive, så der vil sandsynligvis også blive arrangeret 

en sommertur i år. 

 

Vores oprydningsdag blev aflyst, da der pga. den varme sommer ikke var arbejde at 

udføre. Vi ser, om der ikke bliver noget vi skal have udført  i år. 

 

Foreningen har i år 40 års jubilæum, så bestyrelsen har planer om at afholde en 

jubilæumsfest. Det blev også nævnt på sidste års generalforsamling under eventuelt, 

og alle syntes, at det var en god ide. 

 

Investeringer : 

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at indkøbe en buskrydder og en 

kompostkværn. Begge dele er indkøbt og taget i brug.  

 

Fællesarealer : 

Som sædvanlig er fællesarealerne blevet pænt vedligeholdt med græsslåning og 

klipning af små træer/buske.  
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Med hensyn til træerne ned mod Østergade er disse blevet klippet her efter nytår. Vi 

troede, at det kunne klares med en maskine fra Holkjærgaard, som kunne køre på 

vejen og nå ind over træerne. Det viste sig, at maskinen ikke kunne nå så langt ind, så 

de skulle have Favrskov Havepleje til at tage de inderste træer. Vi indhentede så et 

tilbud fra Favrskov Havepleje på udførelse af hele arbejdet. Dette tilbud tog vi imod 

(ca. 13000 kr.), og arbejdet er blevet udført her efter nytår med et udmærket 

resultat. 

 

Samtidig fik vi tilbud på græsslåning og hækklipning fremover. Vi er dog blevet enige 

om, at så længe Henning og traktoren er i form, fortsætter vi som hidtil. 

Med hensyn til hækklipning og andre mindre opgaver er vi enige om, at klare dette 

på oprydnings/arbejdsdage for også at bevare vores sammenhold på vejen. 

 

Der var 4 rødtjørn, som var gået ud. Her har vi købt 4 nye, og de er blevet skiftet i 

efteråret. 

 

Vi blev i efteråret kontaktet af kommunen, som gerne ville have os til at klippe 

hækken ud mod stien ved Østergade 31, da Mads i nr. 31 havde rykket kommunen 

for dette. De plejer jo at vedligeholde den. 

Vi fik så at vide, at det var en del af vores fællesareal (det matrikelnummer, som 

hedder 1r), og at selve stien også hørte med til vores areal. Har så været inde og se 

på det, og matrikelkortet viser, at vi ejer dette stykke, så vi kan kontakte kommunen 

og prøve at få overført stykket til dem. 

Det blev så aftalt med kommunen, at de skulle rykke hækken op. Derefter fræser de 

og sår græs. Så er det kun et spørgsmål om at slå græs derned. 

Med hensyn til vedligeholdelse af selve stien, siger kommunen, at de fortsætter med 

det (også vintervedligehold). Vi har så bedt om at få dette skriftligt, men har ikke fået 

noget endnu. Har rykket, men fik det svar, at de nok skal kigge på, hvordan vi ordner 

det, og så vender de tilbage. 

Ellers må vi slå os sammen med de øvrige grundejerforeninger oven for os, da de 

ifølge matrikelkortet har samme problem. 

 

I år har vi også haft problemer med snerydning/saltning på fortovet ved Lunden. Da 

vi ejer grunden ud for, skal vi foretage snerydning/saltning. Kommunen har før gjort 
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det ud fra en mundtlig aftale, men den kan vi ikke bruge til noget efter ny udlicitering 

fra kommunen. Dette problem har vi også fælles med de andre veje. 

Der er heller ikke blevet ryddet på Rødtjørnevej, men det er også ok ifølge reglerne 

for vintervedligeholdelse i Favrskov Kommune. 

(Glatførebekæmpes ikke, dog undtaget ekstreme vejrsituationer med isslag   

• Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 8 cm jævnt lag sne ) 

  

På fællesarealet har vi jo også borgerforeningens legeplads. Vi har talt med dem om 

ansvar, og de ved godt, at de har ansvaret, og de har også tegnet forsikring. De vil 

imidlertid gerne høre fra os, hvis vi ser, at noget er ødelagt, så de kan få det 

udbedret. 

 

Skiltning : 

Vi har i år fået skilt med nabohjælp og fået dette sat op. Desuden har vi fået tilladelse 

til skilt med legende børn, og dette skilt er også blevet sat op. 

Hvis der skal gøres mere med hensyn til hastighed, skal vi søge hos politi og 

kommune, og der skal laves fartdæmpende foranstaltninger, som vi selv skal betale. 

 Fiberbredbånd : 

Vi har i år fået fiberbredbånd på vejen. Før nedgravningen fik vi forespørgsel fra Eniig, 

om de kunne låne noget af vores fællesareal som lager for deres kabler m.m. Vi sagde 

imidlertid nej, da det ville skæmme området det meste af sommeren. 

Efter nedgravningen har vi kontaktet kommunen omkring ujævnheder og nogle 

knækkede fliser på fortovene, De lovede, at når man var færdig i byen, ville de checke 

og få entreprenøren til at rette evt. mangler. Vi har ikke hørt videre endnu. 

 

Råger : 

Kommunen har lovet, at de selv holder øje med rågeplagen. Vi har imidlertid rykket 

for at få gjort noget mere. De siger, at de gør, hvad de kan. Ellers skal der gøres noget 

politisk. 

 

Laurbjerg d. 20 /03 2019.  

Bestyrelsen 


