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Beretning ordinær generalforsamling 18. nov. 2014  
 

I 2014 har bestyrelsen, ud over almindelig vedligehold og drift, valgt at arbejde med et forslag til fremtidig 

vedligehold af vores område. Arbejdet har været fokuseret på vedligehold af fortove og veje samt grønt 

plantebælte mod Engdalsvej. Målet har været at kunne fremlægge beslutningsgrundlag til denne 

generalforsamling, mere om det under pkt 4. 

Det almindelige vedligehold er: 

 Det sidste flisearbejde ved udendørs værested er afsluttet, asfalt er udskiftet med fliser, og der er 

malet hvide striber på trappekanter. 

 Der er udført mindre fortovsreparationer de steder hvor der ikke er gravet fibernet ned. Vi afventer 

2 års gennemgang af fibernedgravning.  

 Udkørslen Søndermarken/Kvottrupvej er ændret af kommunen. Der har været et trafikuheld hvor 

et barn blev påkørt. Ændringen er lavet for at for at forbedre trafiksikkerheden.  

 I modsatte ende af Søndermarken har Bestyrelsen fået bevoksningen beskåret for at få bedre 

udsyn ved udkørsel fra Søndermarken til Engdalsvej. 

 På Engen i Søndemarken var gyngestativet i en forfatning hvor det ikke længere var sikkert, derfor 

er det blevet fjernet. Yderligere er sten ved den tidligere bålplads fjernet for at lette 

græsklipningen, og pynte på området. 

 Sandkassen på Engen har fået nyt sand. 

 Ved Værestedet er vippen repareret. 

 Der er renset rendestensbrønde. I alt er der kørt 5,5 tons sand og slam væk. Det mix af sand og salt 

vi om vinteren bruger til glatførebekæmpelse bliver til miljøfarligt affald når det havner i vores 

brønde, derfor opfordrer vi til at man om foråret svinger kosten og fejer sandet sammen i sin 

rendesten. 

Jeg vil sige alle i bestyrelsen tak for den indsats i hver især har lagt i årets løb. Jeg har været glad for at 

arbejde sammen med jer. Tak. 
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Værestedsprojekt. 
Værestedsprojektet er i 2014 endeligt blevet afsluttet. 

Projektet startede på generalforsamlingen i 2009 hvor der blev afsat 50000,-kr på budgettet og der blev 

nedsat et udvalg bestående af Heidi Olesen, Keld Sterup, Toni Christiansen og Morten Thøgersen. Udvalget 

fik via fondsansøgninger, støtte fra andre grundejerforeninger, Landsbyrådet, Friluftsrådet og ikke mindst 

LAG samlet midler sammen på i alt 289000,- kr. 

 

Der er lagt et meget stort arbejde i at søge midler, og ikke mindst at dokumentere og få udbetalt midler. 

Projektet har i perioder været meget tæt på at blive opgivet grundet den tunge administration. 

Derfor var det en meget stor glæde da vi omsider i 2013 kunne placere ordre på redskaberne og gå i jorden. 

Selve byggeprojektet blev gennemført med frivilligt arbejde og en fantastisk opbakning fra jer i løbet af 

sommeren 2013, tak for det. Fra start til slut har byggeprocessen taget ca. 3 md. 

Som det er kendt fra dagspressen kan udbetalingen fra LAG være meget omstændig. Vores projekt var 

ingen undtagelse. Vi har fået god støtte undervejs, det ændrer dog ikke ved at vejen har været meget 

snørklet og omstændig. Det har kostet udvalget rigtig mange timer. 

De sidste midler er i september blevet udbetalt og sat ind på grundejerforeningens konto, så projektet 

betragtes nu som afsluttet. 

Til udvalget for værestedet vil jeg også sige jer en stor tak, det har været en fornøjelse at arbejde sammen 

med jer om projektet. Frustrationerne har til tider fyldt rigtig meget og jeg har været glad for den 

optimisme der til trods har holdt projektet kørende. 

Tak for indsatsen, jeg er stolt af resultatet, og af at vi sammen gjorde det. Tak 


