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Det fjerde nyhedsbrev 
Dette er det fjerde nyhedsbrev, som I læser nu. 
Den første forårsmåned er begyndt. 

 

Som I kan se er der begyndt at ske noget derude. 
Det er en særlig slags skud, der skydes. 
Muldvarperne er i hvert fald vågnet og er ved at 
lave nyt under jorden. 

 

Bierne på Porse-Jens vej er vågnet og er ude at 
nyde solen lidt. De er sikkert også ude at hente 
pollen til deres bo, og der er faktisk pollen at 
hente, for de første rakler er sprunget ud. Det er 
noget vores allergikere ved noget om. 
Hasselbusken står med raklerne hængende som 
pynt på busken og lige til at kravle rundt i for 
bierne. 

På markerne er der også ved at ske noget. Viben 
er kommet med sit meget karakteristiske skrig og 
udseende en kærkommen forårsbebuder. Jeg har 

set viben, men 
desværre ikke 
nogen billeder 
af den. Lærken 
er også 
kommet, jeg 
så den i 
Krogen hænge 
på sin 
karakteristiske 
måde over en 
mark, som 
havde den en 
snor bundet i. 

De første 
hybenroser er 
begyndt at folde sine blade ud. Det er godt nok 
tidligt, men de stod et sted, hvor der var sol fra 
syd. 

Vandure 
Vores vandur er blevet skiftet siden sidst jeg 

skrev. Det er alles ure 
blevet, fordi de ikke 
var, som de skulle 
være. Som I ved nåede 
de at lave et par 
uheldige situationer 
inden de blev skiftet.  

Varm vinter 
Med den varme vinter vi har haft er der 
forhåbentlig ikke ellers sket en hel masse rundt 
omkring i husene. Når det er sagt så skete der 
alligevel noget fordi en masse sne smeltede på 
grund af der varme vejr og det gav en masse 
vand, som gav anledning til, at et par grunde var 
oversvømmet. Det gjorde det næsten umuligt at 
færdes på grunden. Heldigvis faldt vandstanden 
hurtigt og i løbet af en uges tid var vandet 
nogenlunde væk. 
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Grøfter  
Vi havde indkaldt til et møde med nogle 
grundejere. Vi har desværre ikke fundet en 
løsning på hvordan vi får kædet de to 
grøftesystemer sammen, så vi kan få en ordentlig 
afvanding. Vi manglede en plan B, som vi er ved 
at finde. 

Oprensning og lidt vedligeholdelse har været med 
til at få en bedre langt bedre afvanding på 
Egernvej.  

Vi arbejder videre med vores grøfter, fordi de til 
stadighed skal ses efter og der skal holdes øje 
med dem.  

Næste gang der kommer rigtig meget vand, kan vi 
måske se det næste område, der skal findes en 
løsning for. 

Når du kommer til krogen igen 
Kast lige et blik ind til naboen og se hvordan det 
ser ud. Nyd så området og glæd jer til resten af 
jeres ophold og til foråret. 

Måske er naboen ny, så benyt lejligheden til at 
sige goddag og velkommen. 

Et godt naboskab er en god ting for et områdes 
trivsel. Hjælpsomme naboer, gode naboer, 
naboer, der også ved at du vil hjælpe eller gøre 
noget for dem – er naboer der ofte kigger efter 
dit hus og siger til, hvis der er noget galt. Vi kan i 
bestyrelsen mærke at på det punkt er vi blevet 
meget bedre. I gør faktisk meget for hinanden og 
det er fantastisk at vide. Vi betyder noget for 
hinanden og for vores fælles område. 

 
 

Generalforsamling 
Den 8. juni er der generalforsamling igen. Der 
kommer en indkaldelse, men vedtægterne siger 
at disse punkter skal indeholdes. 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af 

bestyrelsen og revisor 
4. Rettidigt indkomne forslag (1. marts) 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 
kontingent 

6. Eventuelt valg af formand jfr. § 12  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 

suppleanter 
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant  

9. Eventuelt 

Vedtægterne 
Vi er nok en gang ved at kigge på vedtægterne for 
foreningen. Der var nogle punkter, der skulle 
justeres lidt mere. Det har været en lidt større 
proces, da vedtægterne ikke bare bliver vedtaget 
på en generalforsamling. Det kan de godt, men så 
skal der møde mindst 100 medlemmer op, eller 
også så der være fuldmagter nok til at 
generalforsamlingen kan samle 2/3 flertal for en 
ændring – altså hvis den ønskes. Mere om det op 
til generalforsamlingen. 

Det var det 
Det var det vi valgte at have med i nyhedsbrevet 
for denne gang. Nu kommer foråret og 
sommeren med generalforsamlinger, ferie og 
lune kaffetåre på terassen. Jeg glæder mig. Jeg 
glæder mig også til igen at møde nogen af jer på 
vores gåture og hvor vi nu ellers mødes. Jeg 
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glæder mig også til igen at skrive et nyhedsbrev 
til efteråret 

Jeg håber I finder nyhedsbrevet læseværdigt, og 
at I glæder jer over at høre fra 
Grundejerforeningen.  

Bestyrelsen og undertegnede ønsker jer alle et 
godt forår og sommer. Vi ses forhåbentlig til 
generalforsamlingen. 

Udarbejdet af  
For dette nyhedsbrev stod Jørgen Kiel 
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