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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2021

Der har været nogle praktiske problemer i forbindelse med formandskiftet, idet det 
har været problematisk, at få givet fornøden tilladelse til den nye formand til at 
godkende betalinger i vores netbank. Her har vores kasserer haft en del ekstra 
arbejde med at få det bragt i orden, og vi håber det nu er gået i orden, så vi også kan 
betale vore regninger.

Der har været de sædvanlige problemer med vejene, som efter regnskyl og snefald 
har fået nogle huller hist og her. Nogle energiske helårsbeboere har været ude med 
skovl og bør, og har fyldt de værste huller op, til glæde for alle os andre. 

Den årlige renovering af hovedvejene er lige blevet foretaget og støvdæmpningen 
kommer på om kort tid.

Der er en eller anden der har sat et 20 km skilt op ved 
Kohavevej/Grævlingehaven. Det er ikke tilladt iflg. politiet. Det bedes venligst 
fjernet.

Kommunen har netop udsendt E.post til alle med information om grundejeres pligt 
til at beskære træernes grene. Nogle steder er der lavethængende grene som generer 
de store lastbiler som kører på vejene. Husk at der skal være en 4x4,5 m vejprofil, 
og det er den enkelte grundejer som er ansvarlig for dette.                 

Åen har været fyldt godt op i efteråret og i vinter. Den blev håndrenset sidste forår, 
og grødeskåret. Åen bliver ikke renset i år, så derfor opfordres alle til selv at 
grødeskære, samt sørge for at rydde brinkerne for træer og buske som er selvsået i 
årenes løb. Det står i vore ordensregler stk.4 hvordan det skal se ud. Nogle steder er 
værre end andre, og enkelte steder er helt groet til.

(SE REGLERNENEDENFOR)

Drænet i Fasanhaven er endnu ikke blevet repareret. 

Vi lavede en aftale med den entreprenør som et medlem foreslog på den 
ekstraordinre generalforsamling da han var billigst. Da arbejdet skulle udføres, så 
var der forskellige undskyldninger for ikke at gå i gang, vi rykkede flere gange, men 
til sidst kom der slet ingen respons, hvorfor vi lige før jul opsagde aftalen med ham.

Så lavede vi en aftale med en af de andre entreprenører der havde givet tilbud på 
opgaven, men desværre indtil videre med det samme resultat. 
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(Efter generalforsamlingen fik vi fat på entreprenøren, og nu skulle arbejdet gå i 
gang i slutningen af juni)

Paragraf 4 i ordensreglerne:

Gærde Å Området afvandes af Gærde Å. Oprensning af åen er derfor et fælles 
anliggende. Oprensning sker ved bestyrelsens foranledning og udgifterne dækkes af 
foreningens midler. Det er en forudsætning for en effektiv oprensning, at 

Parcelejere er pligtige at holde åskrænten fri med 1 meter vandret 
kørselsmulighed. Der må med andre ord ikke være hindrende beplantning, som 
buske, træer og grene fra større træer i en højde op til 180 cm. 

Parcelejere, der ikke efterlever reglen i foranstående om friholdelse af åskrænten 
er pligtig at dække grundejerforeningens udgifter til entreprenøren med 
beskæring o.lign., der muliggør arbejdet med å oprensningen. 

Parceller, der ikke er ryddet i.h.t ovenstående skal tåle at entreprenøren på 
grundejerforeningens vegne foretager den nødvendige beskæring, rydning eller 
fældning så oprensning kan gennemføres efter reglerne. 

Enhver grundejer må i egen interesse medvirke til, at der ikke kastes affald i åen, 
som kan hindre det frie løb. 


