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Grønne områder. 

 

I forrige budgetår tog vi hul på at få renoveret (alt for mange gyvel der kvalte de andre bu-

ske), i den lave beplantning på hjørnet af Kvotrupvej og Engdalsvej. 

Det er nu færdiggjort, med anlægning af græs ved Kvotrupvej, og arealet ved Engdalsvej er  

suppleret med overskydende buske, det er blevet ganske pænt. 

Hybenroser ved fliser mod sportsplads er blevet klippet ned, så det er til at gå på fliserne igen. 

Træer (gamle vildskud) på gangstien mod sognegården, er blevet fjernet og der er rodfræst og  

eftersået med græs. 

Der vil for enden af stien ud mod Kvotrupvej blive lagt et par store sten for at forhindre at sti-

en bliver brugt som kørevej. 

Den almindelige græsklipning skar vi jo lidt ned sidste år(fra 21 til 16), og det ser ud til at vir-

ke tilfredsstillende. 

I den kommende sæson har vi planlagt at græskanten langs engdalvej bliver klippet en gang 

om måneden, og græsset på det store grønne område, bliver kun klippet på den halvdel der 

bliver brugt til leg og boldspil. 

Træerne på stammevejen har vi også planlagt, til at blive beskåret i den kommende sæson. 

Græskanterne på stammevejen er blevet rettet af, og samtidig er rendestene samme sted ble-

vet renset op. det er gjort for at undgå at græsset sætter sig til at gro ned ved asfaltkanten, 

som på sigt kan skade denne. samtidig kan det vel ikke fornægtes at det er med til at gøre det 

hele lidt pænere. 

 

 

Fortove og veje. 

 

I år har det virkeligt kunne mærkes at vi havde en mild vinter 11/12. Det er stort set ikke en 

eneste flise der er frostsprængt som vi har set de tidligere år. 

På udvalgte steder er fliser rettet op, vi har igangsat opretning og udskiftning af fliserne om-

kring chikanen ved regnvandsbassinet. 

Der var problemer med regnvand ud for nr. 72, under kraftige regnskyl. 

Vi har fået hævet kantstenen, omkring rendestensristen, som havde sat sig. Det ser ud til at 

det har afhjulpet problemerne. 

Revneforsegling af revner i asfalten er i gang, dog midlertidig indstillet, da måden og kvalite-

ten ikke helt stemmer overens med det som var aftalt. 

 

 

Snerydning og vedligehold. 

 

I sagens natur er der jo ikke så meget at sige til sæsonens snerydning, idet vi stort set ikke fik 

noget sne. 

Men det gælder selvfølgelig stadigvæk om for den enkelte, at få ryddet fortovene når sneen 

kommer, så store og små kan komme sikkert frem. 

Når sneen ikke er der, og foråret melder sin ankomst, ville det jo også pynte gevaldigt hvis 

man tog en kost og skovl i hånden og fik fejet sit fortov og rendesten. Der er rigtig mange der 

gør det, og tak for det. Det er ikke kun det visuelle indtryk der her er tale om, men også hold-

barhed af asfalten, som jeg har været inde på tidligere. 
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Udendørs værested. 

 

For 2 år siden besluttede vi på generalforsamlingen et igangsætte renovering af vores gamle 

legeplads, og i den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe. 

Så vil nogle måske spørge, har de siddet på deres hænder, siden der ikke er sket noget endnu. 

Nej det har de ikke. 

Men ting tager tid, og der er mange regler og administration, specielt når projektet er koblet 

med LAG, hvor papirer skal igennem både de lokale og nationale LAG instanser, men der er lys 

for enden af tunnellen. 

Projektet blev endelig godkend i september, og alle materialer og redskaber er bestilt, så hvis 

alt går vel skulle børn og voksne kunne nyde godt af det nye udendørs værested i løbet af for-

året. 

 

 

Hjemmeside. 

 

Kører stille og roligt, og som i kan se i de nye vedtægtsforslag vil vi inddrage hjemmesiden 

mere omkring, oplysninger og information til medlemmerne. 

Stadigvæk er vi , interesseret i forslag, billeder, mm.  til indhold og brug af hjemmesiden. 

 

 

Sammenlægning. 

 

Bestyrelsen fik tidligt på året en henvendelse fra bestyrelsen i Søndermarken Vest, at man 

gerne så en sammenlægning af de to foreninger. Det kunne vi jo kun takke ja til da det jo har 

været vores forenings ønske i lang tid, at få lavet denne sammenlægning. 

Vi har i løbet af foråret og sommeren holdt en række møder for at få diskuteret alle aftaler på 

plads, og det er mundet ud i de forslag, der er lagt op til i forbindelse med den ordinære og 

ekstraordinære generalforsamling. 

Dette afsnit vil selvfølgelig blive uddybet under punkt 4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

John Pedersen 
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