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Bestyrelsesarbejdet i år har generelt bestået i, at udføre det vedligeholdelsesarbejde, der blev fremlagt sidste år på 

generalforsamlingen. 

Forårsvandring  

Traditionen tro startede årets bestyrelsesarbejde med vores forårsvandring, hvor vi tilser hvordan vinteren har 

påvirket vores området, specielt med fokus på veje, fortov og overkørsler. Generelt var vinteren sidste år mild og der 

har ikke været konstateret større skader.  

Der er udskiftet 20 fortovsfliser (hvoraf 15 langs stamvej) og så er overkørslen ved nr. 43-79 efterfyldt med stenmel 

mens der er fuget med fugesand i fortov ved nr. 90. Arbejdet er udført af entreprenør Morten Balle, Hinnerup. 

NCC har før sommerferien fejet langs stamvejen, da det virkelig trængte samt udført asfaltarbejde med ”striber” de 

steder hvor der blev konstateret kritiske revner i asfalten. 

Endeligt har vi tilbage i maj valgt, at udskifte stikvejsskiltene, da de gamle flere steder efterhånden var så falmede, at 

man ikke kunne tyde numrene. 

Grønne områder 

På de grønne områder er der i årets løb beskåret 2 stk. birketræer på stikvejen ved nr. 66-78 mens at både piletræ 

samt kastanjetræ på legepladsen er beskåret efter behov. 

Gartner Lindberg har derudover genplantet 3 piletræer på Engen som var gået ud, beskåret buskadserne på hjørnerne 

ud mod Engdalsvej for, at forbedre udsynet for bilister samt gødet de nysåede græsrabatter langs stamvejen. 

Slutteligt er plantebæltet langs Engdalsvej for nyligt klippet af Holkjærgård jf. de vedtagne bestemmelser. 

Plantebæltet blev senest klippet i 2016 og blev grundet en kommunikationsfejl i bestyrelsen ikke klippet i 2017. 

På legepladsen er der påfyldt 2 rummeter hvidt sand i sandkassen udover det årlige, lovpligtige legepladseftersyn som 

resulterede i et fåtal mindre anmærkninger som vil blive udbedret til foråret. Endelig har Lars BP været så behjælpelig 

at give ”værestedet” en kærlig hånd med algerens og oliemaling. 

Opdatering af hjemmeside 

Vores hjemmeside (www.markogvang.dk) skal opdateres fra CMS-version 1.7 til version 2.2.8 da vores web hotel 

opgraderer vores PHP version. Opdateringen er planlagt, via ekstern konsulent, til at finde sted i december. 

Rotter 

Vi har i oktober modtaget en beboerhenvendelse vedr. rotter i områder omkring Søndermarken 100-110 og 

kommunen er sat på sagen. Der blev tilbage i februar genomdelt løbesedler vedr. rottebekæmpelse som tillige 

fremgår på hjemmesiden.  

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for deres arbejde i årets løb, og ikke mindst det gode humør og mødeforplejning. 

 

Mark Laigaard 
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