Grundejerforeningens virksomhed i det ”Forløbne år”, Vedtægternes §9, stk 1
Siden generalforsamlingen 2. oktober 2021
Møder
Konstituering (møde 2. oktober 2021)
Formand: Knud Erik Lynnerup
Kasserer: Henning Vigsø
Sekretær: Jørgen Lægsgaard
Medlem: Hans-Peter Andersen
Medlem: Flemming Schou
Referat på hjemmesiden.
Møde 13. november 2021
Referat på hjemmesiden
Samles 19. december
Underskrifter ifm tegning af foreningen
12. februar: Besigtigelse ifm ny rammeaftale om græsslåning mm
5. marts, ny konstituering, da KEL trækker sig fra formandspost og bestyrelse
Ny konstituering:
Fung. formand og kasserer: Henning Vigsø
Sekretær: Jørgen Lægsgaard
Medlem: Hans-Peter Andersen
Medlem: Flemming Schou
Medlem: Lotte Møller Pedersen
Referat på hjemmesiden
3. april: Aftalemøde ifm generalforsamling og bestyrelsesforslag
Arealer
Ny 4-årig aftale om græsklipning mm med Ole fra Fruenlund.
+ slåning af området mod den tidligere campingplads – undgå sprøjtning mod bjørneklo
Styning af poppeltræerne mod Spodsbjergvej.
Maskinklipning af de 2 langsgående hegn i området
Ny beplantning mellem poppeltræerne og husene, jf. bestyrelsens forslag
Henvendelser
Flere henvendelser om belægningen på den del af Skovridervænget, der har et sving: Forskubning
af vejbelægning, løse sten og vejbump.
Generel tilbagemelding er, at vi har fået vores entreprenør Ole Fruenlund til at se på sagerne, og vi
indskærper, at beboerne ikke må igangsætte eller selv foretage ændringer uden efter aftale med
bestyrelsen.
Henvendelser om overholdelse af lokalplanen, bl. a. i forbindelse med etablering af ”hegn” ud mod
engen ved Skovridervænget. Vi indskærper igen, at lokalplanen skal efterleves, hvis man ændrer
noget på sin ejendom.

Bestyrelsen er – i yderste fald – forpligtet til at kontakte kommunen, hvis den er bekendt med, at en
ejer ikke vil overholde lokalplanen. Dette vil vi dog kun gøre, efter at have kontaktet ejeren, og det
er ikke sket i den nuværende bestyrelsesperiode.
Tak
Til bestyrelsen – også KEL
Til revisorerne
Til Ole fra Fruenlund
Til tidl. kasserer Vivi Rindebæk for hjælp ved indkøring
Til tidligere formand for oplysninger om tidligere og igangværende sager
Til ejerne for fremmøde og andet samarbejde

