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BEBOERMEDDELELSE 
 

 

Vi har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen 

som har 142 parceller som medlemmer. Vi vil afholde mindst 2 møder mere i år. 

 

 

Ny flisebelægning fra Søndermarken til Miravej. 

Den ujævne asfalt på stien ved det udendørs værested (legepladsen) mellem Søndermarken og 

Miravej er blevet fjernet og der er anlagt fliser. 

 

Plantebæltet ved Engdalsvej: 

Bestyrelsen har i forår og sommer arbejdet med plan for vedligehold af plantebæltet ud mod 

Engdalsvej. Forskellige muligheder for maskinel og/eller manuel beskæring bliver undersøgt og 

vi forventer at kunne fremlægge beslutningsforslag til generalforsamlingen.  

 

Af hensyn til trafiksikkerheden er der foretaget en beskæring af plantebæltet ved udkørslen fra 

Søndermarken til Engdalsvej. 

 

Vejvedligehold: 

Efter vejene blev forsynet med revneforsegling for et par år siden har har der ikke været størrre 

revner eller huller i disse. Men revneforseglingen rækker ikke evigt. 

Derfor har bestyrelsen diskuteret forskellige muligheder for vedligeholdelsesmodeller og ligele-

des forskellige finansieringsmodeller. 

Vi forventer at kunne fremlægge beslutningsforslag til generalforsamlingen. 

 

Efter et trafikuheld hvor et barn blev påkørt har Favrskov kommune ændret udkørslen Sønder-

marken til Kvotrupvej, arbejdet og det fremtidige vedligehold vil blive betalt af Favrskov kom-

mune.  

 

Udendørs værested (legepladsen på Søndermarken) 

I forbindelse med den gennemgribende fornyelse i foråret 2013 af vores dengang nedslidte le-

geplads på Søndermarken har Grundejerforeningen et tilgodehavende på 119515 kr hos Ministe-

riet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Udbetalingen er blevet forhåndsgodkendt hos LAG Favrskov. 

LAG (Lokal Aktions gruppe) Favrskov kan forhåndsgodkende bæredygtige projekter under Mini-

steriet for By, Bolig og Landdistrikter, som kan understøtte udviklingen i landsbyerne indenfor 

rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Favrskovs udviklingsstrategi, og som er med til 

at udfylde LAG Favrskovs målsætninger.  

 

Udbetalings anmodning og div. bilag er nu sendt til ministeriet, da LAG anser papirarbejdet for 

at være iorden.Tidshorisonten for udbetaling er ca. 3 mdr.  

 

Det anslåes at bestyrelsen samt projektkoordinator hos LAG Favrskov har brugt mere tid på at 

behandle de relativt få bilag og lave udbetalings anmodningen end det tog for de frivillige at 

bygge det udendørs værested! 

 

 

 

  Med venlig hilsen 

      Bestyrelsen  


