
 
 
 
 

FORMANDENS  BERETNING 
 
 
Det har været dejlig sommer for os, man med et gammelt udtryk kalder landliggere.  
Specielt har august måned været varm - for nogle måske endda for varm.  I hvert fald 
har mange sarte vækster og nyplantede træer haft det hårdt, hvis man ikke havde 
mulighed for at redde dem med vandkanden.   Vore nye allé-træer langs friarealet, 
som endnu ikke har nået at danne et stort rodnet, blev ret medtagne, så bestyrelsen 
måtte ud med vandspande i trillebøren for at sikre deres overlevelse, og heldigvis ser 
det ud til, at alle sølvrønnetræerne overlever. 
 
Vort fællesareal har ikke været afgræsset effektivt i år, da der har gået for få får på 
området.  Vi vil tage en snak med Ole Wiedriksen og høre, hvad hans planer er for 
fremtiden, således at vi kan disponere derefter. 
 
Den tørre sommer har bevirket, at vort vådområde næsten er tørret helt ud, så vi har 
endnu ikke kunnet konstatere, hvorvidt vort rør under Espegårdsvej virker efter 
hensigten. 
 
Som de foregående år har den samlede bestyrelse inspiceret grundejerforeningens 
område i forbindelse med det årlige sommermøde.  Vore veje er stadig i rimelig 
stand, om end belægningen krakelerer visse steder.  Vi har undladt at sprøjte 
vejkanterne de sidste 3 år under indtryk af den stigende modvilje mod anvendelse af  
plantegifte.  Vi må derfor appellere til de enkelte grundejere om at se efter vejen ud 
for egne parceller og holde vejkanten fri for bevoksning, der truer vejkanten. 
 
Generelt er det vort indtryk, at rabatterne holdes pænt fri for bevoksning, der hindrer 
fodgængere i at træde væk fra vejen, når biler passerer.  Der var dog enkelte 
grundejere, der fik en henstilling om at beskære træer og buske, der var vokset ud i 
rabatten. 
 
Mange grundejere lider under de mange gamle skovtræer, der blev plantet i 60’erne, 
og som nu er 10 - 15 meter høje og derfor gør haverne for mørke og mosplagede.  
Enkelte store træer giver haven karakter og giver dejlig skygge under en hedebølge.  
Det gælder om at finde den rette balance.  Tal med naboerne.  Mange har 
brændeovne og vil ofte være interesserede i at hjælpe med fældning af de store træer 
mod at få brændet. 



 
 
 
Der har være nogle få klager over vedholdende hundeglammen, så jeg vil benytte 
lejligheden til at appellere til hundeejere om at lukke hunden ind, hvis man ikke kan 
standse glammeriet på anden måde, og undlade at lade hunden være alene hjemme i 
haven, hvis den er tilbøjelig til at gø i lange perioder.    Endvidere har der fra tid til 
anden været problemer med højtspillende musik - lad os gå ud fra, at der har været 
tale om gæster. 
 
Udendørs belysning kan være praktisk og hyggeligt, men sørg for at lamperne er 
afblændede mod vejen og naboer.  Lad lamperne lyse ned mod græs og bede.   Det 
ser kønt ud og generer ikke andre! 
 
Til slut vil jeg opfordre medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give 
deres meninger til kende.  Det er jo formålet med dette årlige møde at kunne snakke 
om egne og fælles problemer med de andre grundejere. 
 
 
           Med venlig hilsen 
 
      
 
         Torkil Lund 
 
 


