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Foreningens medlemstal er 148
Tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde og tak for det store arbejde i har lavet i det forgangne
år. Det har jo betydet at jeres ægtefæller har undværet jer, så de får også en stor tak.
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer i endnu et år.
Vi har indført nyhedsbreve, som udkommer to gange om året, de udkommer omkring oktober og
februar måned. Nyhedsbrevene er blevet modtaget med stor succes og vi modtager gerne input
fra jer.
Vi er glade for den store opbakning med hensyn til de mange e-mail adresser vi har modtaget, i alt
130. Det betyder at vi sparer på naturens resurser og at vi i grundejerforeningen sparer penge.
Vi er begyndt at arbejde på vedtægtsændringer da de ikke er opdateret i forhold til de nye tiltag
der er blevet lavet igennem årene.
I det våde efterår og vinter har vi haft mange problemer med vand på grundene. Vi har været i
dialog med kommunen omkring afledning af vand igennem deres grøfter, de har i den forbindelse
opfordret os til at forlænge vores eksisterende grøfter og fjerne rørlagte grøfter.
Vi har oplevet at nabohjælpen fungerer godt. Når der har været problemer ved et hus er
henvendelsen sket gennem hjemmesiden/telefon så der på den måde har været mulighed for
hurtig hjælp, til blandt andet et sprængt vandrør og larm fra hus.
Vi opfordrer grundejerne til at køre stille og roligt på vores grusveje da det holder dem pænere i
længere tid.
Dådyrvej er en fællesvej og derfor er vi ikke herre over hvem der kører på den.
Vi har lavet forsøg på Dådyrvej med støvdæmpende materiale, det fungerer optimalt. Vi
fortsætter med succesen.
Alle stierne ud af vores område over til statens fredede arealer er blevet markeret med
pæleskiltning. Så nu kan vi se hvilken vej vi skal gå for at tage på nogle gode vandreture.
Hvis grundejerne har nogle problemer i forhold til fælles områderne/vejene/grøfterne opfordrer vi
jer til at henvende jer til bestyrelsen da vi bl.a. er valgt til at være mellemled mellem grundejerne
og den offentlige instans.
På Bestyrelsens vegne
Claus Ljungkvist Larsen

