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NYT FRA BESTYRELSEN 
Mens vi venter på forårets komme, vil 
vi fra bestyrelsen gerne informere om 
noget af det vi har arbejdet med siden 
generalforsamlingen i oktober 2019. 

Vores veje er ikke kun vores største 
udgiftspost, men også noget af det der 
berører os alle mest i det daglige. Vi 
har derfor indgået en aftale med 
Carsten Kristensen fra Skelund 
maskinstation om at vedligeholde ve-
jene til en fast pris i det næste år. Dvs. 
at Carsten løbende holder øje med 
vejenes tilstand, og sørger for deres 
vedligehold ved løbende at skrabe, 
fylder op mv. 

Bemærk dog venligst at ethvert ved-
ligehold af vejene kræver nogle dages 
tørvejr, og at hullerne er fri for vand. 

Farten på vejene har i lang tid 
været et problem. Vi arbejder med 
Kommunen omkring mulighederne 
for at etablere eventuelle chikaner, 
men vi skal på det kraftigste opfordre 
til at vi selv hver især overholder de 
skiltede 20 km/t.  
 
Kommunen har også været kontaktet 

 

 

 

omkring farten på skraldebilen – og vi 
vil gerne opfordre til at man giver 
besked hvis man observere at de kører 
for stærkt. Husk dato og tidspunkt. 

Fællesarealerne langs veje og stier 
er vores fælles ejendom. Vi skal derfor 
gøre opmærksom på at man ikke må 
fælde træer, buske eller lignende 
udenfor egen matrikel, uden forud-
gående skriftlig godkendelse fra be-
styrelsen.  
Er man i tvivl om hvor skel går, er det 
grundejers eget ansvar at sikre at man 
kender sine egne skelpæle. 

Hybenbuskene i fællesarealerne er 
som de fleste ved en invasiv art som vi 
bør bekæmpe inden den helt tager 
magten over de åbne arealer.  
Vi arbejder derfor i bestyrelsen med 
flere alternativer til den bedste maski-
nelle bekæmpelse så vi kan starte pro-
jektet til sommer. 

Sct. Hans fejres i år lørdagen efter, 
og som beskrevet i Dato boksen her til 
højre, vil vi opfordre til at i kommer 
med forslag til fællesaktiviteter på 
dagen. 

VIGTIGE 
DATOER 
Bemærk venligst følgende 
vigtige datoer i 2020 

2. Maj - Fælles arbejdsdag 
Vi mødes ved legepladsen og 
løser i fællesskab en række 
praktiske opgaver. Alle kan 
være med og foreningen er vært 
for frokost til de fremmødte. 

27. Jun. – Sct. Hans 
Der bliver som tidligere sat telt 
op ved fælleshuset til 
fællesspisning. Vil vi dog i år 
også gerne lave nogle fælles 
eftermiddagsaktiviteter for alle 
– store som små – forslag 
modtages gerne. 

10. Okt. – Fælles arbejdsdag 
Vi mødes ved legepladsen og 
løser i fællesskab en række 
praktiske opgaver. Alle kan 
være med og foreningen er vært 
for frokost til de fremmødte. 

11. Okt - Generalforsamling 
Vi mødes til generalforsamling 
på Als kro 


