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Den årlige orientering fra bestyrelsen til foreningens medlemmer fra marts 2021 suppleres 

hermed med følgende: 

 

Veje og stier:  

Der blev i slutningen af marts udført en afretning af stamvejen og den første del af stikvejene 

for at lukke de huller, der var opstået i vinterens løb. Der har dog været en hel del huller i 

løbet af sommeren. Vejbanen er meget hård, så det er kun muligt at foretage en mere effektiv 

reparation, når den har en passende fugtighed. 

 

 Pumper: 

Det årlige hovedeftersyn er i år udsat til d. 4. sept. på grund af corona situationen i foråret.  

 

Dræn:  

Alle drænene er blevet spulet i begyndelsen af juni måned. Når der kommer de kraftige 

regnbyger, som vi har oplevet i den seneste tid, kan det ikke undgås, at der periodevis vil stå 

vand på nogle af vore arealer, da det tager nogen tid, før det opsuges af jorden.  

 

Fællesarealer: 

I april måned blev der sået vilde blomster i en del af fællesarealet øst for containeren – se 

hjemmesiden.  

Græsset er slået i løbet af sommeren slået med ca. 2 ugers mellemrum afhængigt af nedbøren. 

 

Beplantning: 

I maj måned udførte 2 af vore medlemmer efter nærmere aftale med formanden beskæring af 

nogle træer på stamvejen ud for nr. 153 – 157, hvor grenene var til gene for renovationsvogne 

og lastbiler. – I den forbindelse konstaterede de 2 medlemmer, at der ud for nr. 85 var grene, 

der hængte ud over vejrabatten så lavt, at de var til gene for græsslåning af rabatten og for 

gående færdsel på denne. De beskar derfor også de træer, hvorfra grenene kom, uden at være 

opmærksom på, at træerne stod inde på nr. 85. Der er en fortsat løbende dialog mellem besty-

relsen og ejeren om denne beskæring, der i øvrigt er foretaget fagligt korrekt. 

 

Alle ejere med grunde mod fællesarealer, veje og stier skal være opmærksom på, at deres 

beplantning holdes på egen grund, og at der ikke hænger grene, som generer færdslen på veje 

og stier og de medlemmer, der kører med græsslåmaskinen. Der skal være fri passage i 

minimum 2 m’s højde til græsslåning. 


