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Generalforsamling Tunehaverne 2  

 

24. februar 2009. Tune skole. 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Nye grundejere: 

Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i 
Nr. 94, og tillykke med den lille. 

 
Reparation af brøndring v. bump 

Vi fik rettet bumpet ved kloakken op på vej 3, da der var flere 

børn, som var faldet/væltet i den fordybning som var kommet. 
 

Oversvømmelser ved legeplads på vej 2. 
Der blev plantet træer på stykket ved siden af legepladsen 

i foråret, i håb om at de kunne suge en del af vandet, så området 

ikke bliver oversvømmet, når det har regnet kraftigt. Hvis dette 
tiltag ikke virker, har vi fået lov af kommunen, til at dræne 

overflade vandet ned i regnvandsbrønden. Endvidere fik vi 
foretaget en rensning af vores regnvandsbrønde i efteråret og 

håber at dette også kan være med til at afhjælpe på 

oversvømmelserne. 
 

Kloakker  
I forbindelse med vores gennemgang af kloaktegningerne fandt vi 

ud af at vores kloak er et kombi system dvs. at både overflade 

vand og spildevand løber i samme rør.  
Dvs. at Spildevandskloakken er kommunens ansvar, og det er 

foreningens ansvar at holde regnvandskloakken, og eftersom der 
ikke er en decideret regnvandskloak, er vi kun forpligtet til at 
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vedligeholde stikningerne fra regnvandsbrønde/overfladedæksler 

til selve kloakken. 

 
Frasalg af fællesareal 

Det lykkes vores nye formand Carsten Nielsen at få Tunehaverne I 
til at mødes med kommunen og få dem overbevist om at det ikke 

ville få indflydelse på deres samlet bebyggelses procent. Derefter 

var det ikke noget problem at få de længe ventede underskrifter fra 
Tunehaverne I, så frasalget kunne gennemføres. 

Frasalget vil indbringe grundejerforeningen 36.000 Kr. som vil 
blive hensat som buffer til diverse udgifter.  

 

Hjemmesiden 
I løbet af året har vores webmaster Tim Milgart løbende lagt 

materiale ud på hjemmesiden der kan hjælpe grundejerne med 
bl.a. Vedligeholde deres huse, storskraldsdatoer, 

parkeringsområder, telefonnumre til bestyrelsen og kommunen, 

ansøgninger om udvidelse af carport tag, nyttige links, samt vores 
generalforsamlings referater og budgetter. 

Vi vil gerne opfordre grundejerne til at besøge vores hjemmeside 
og evt. komme med input til forbedringer eller nye tiltag.   

 

Arbejdssøndag 
Der er afholdt 4 arbejdssøndage i 2008, hvor fremmødet har været 

storartet. Vi har plantet træer ved lagepladsen, klippet buske, træer 
Og rettet kanter. Rettet græsrabat ved sving på vej 2, efter et 

uheldigt besøg af en stor lastbil.   

For at lette planlægningen, vil vi meget gerne have jeres ønsker 
om opgaver der skal udføres på arbejdssøndage, helst 14 dage 

inden, da vi holder bestyrelsesmøde ca. 1 uge før, hvor vi 
planlægger den kommende arbejdssøndag. 
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Tunehaverne 1 

Vi har fået et rigtigt godt forhold til tunehaverne 1 i forbindelsen 

med vores frasalg og vil foreslå et samarbejde om et fælles tilbud 
på vinterhold, da dette vil kunne spare os for en del penge. 

 
Vi har fået forespørgsler fra grundejere i både tunehaverne 1 og 2, 

om en fælles børnedag, samt at holde fastelavn sammen. 

 
 

E-mail 
Da bestyrelsen ønsker at være en grøn bestyrelse, håber vi på at vi 

i fremtiden kan benytte os af e-mails. Så hvis du er med på denne 

grønne bølge og ønsker at modtage vores skrivelser på mail, skal 
du være sød at sende os din e-mail adresse på 

lundegaardshegnet@gf-tune.dk 
 

 

Manglende betalinger 
Vi har desværre et meget kedeligt problem med 2 grundejere som 

ikke ønsker at deltage i de 2 påkrævede arbejdssøndage, samt ikke 
ønsker at betale den aftalte afgift for undladelse af deltagelse på 

arbejdssøndage.  Dette problem vil blive taget op af bestyrelsen 

under eventuelt.  
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Hvad er der sket i legepladsudvalget i 2008 

 

 
Legepladsudvalget består af: Vibeke, Christian og John 

 
Legepladsudvalget har mødtes en del gange i årets løb for at tale 

om understående. Endvidere har vi hver især været ude og kigge 

på en del legepladser med vores børn, ringet/skrevet til kommunen 
om legepladsregulativer med mere samt gennemset nærmest alle 

legepladskataloger, som findes på det danske marked.   
 

I første omgang undersøgte vi, hvilke muligheder vi havde for at 

købe nye ting til legepladsen, men måtte hurtigt erkende, at kr. 
33.000,- ikke gav os meget ny legeplads, da vi hurtigt fik brugt 

over 150.000,- til en ny legeplads, hvis legepladsen skulle være 
attraktiv for vores børn.  

 

Vi kiggede på en del legepladser i nærmiljøet og hørte, hvad 
børnene godt kunne tænke sig, der skulle være på vores legeplads. 

 
I legepladsudvalget drøftede vi også, om vores legeplads skulle 

være for børn fra 0-6 år eller 0-12 år. 

 
En del legeredskaber kræver et fast faldunderlag, som nemt 

kommer til at koste over 50.000,- at få anlagt, dertil er der en del 
økonomisk vedligeholdelse forbundet med dette underlag, da det 

kræver løbende vedligeholdelse. 

 
Endvidere var vi ret meget i tvivl om reglerne vedrørende at 

nedtage noget af den eksisterende legeplads og efterfølgende 
opsætte nogle nye ting, da der er en masse legepladsregulativer på 

området. 
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I vores grundejerforening er vi forpligtet til at have 2 legeplader, 

det står i byplanen. For en del år siden fik vi dog lov til at nedtage 
den ene legeplads, så der i dag kun er 1 legeplads tilbage. Vi kan 

godt søge om at nedlægge denne, men i bestyrelsen tror vi ikke 
umiddelbart på, at det kan lade sig gøre. Og vi vil gerne have hele 

grundejerforeningen med på råd, hvis det er det vi skal arbejde på. 

 
Vi har undersøgt Kommunen/Vej og park, om vi må nedtage 

legehuset uden at det får konsekvenser for det tilbageblivende 
gyngestativ. Her har vi fået lovning på, at de nye legepladsregler 

ikke får nogen indflydelse, da det ellers ville være et ulovligt 

gyngestativ. Dertil må vi i princippet godt bare nøjes med at have 
gyngestativet og lade resten være sandkasse, hvis det er det, vi vil. 

 
 

Vi undersøgte mulighederne for en ”Sponsorlegeplads”, men her 

vil vi i grundejerforeningen stå over for en del udgifter hvert år, 
derfor kunne vi ikke se, at dette var løsningen. 

 
På det sidste har vi talt om, at vi kunne købe en ældre legeplads i 

god stand fra en offentlig institution eller lignende, men lige nu og 

her har vi ikke fundet nogen, men det er en mulighed, vi gerne vil 
arbejde videre med i det nye år. 

 
Vi har talt om at oprette den ”gamle” legeplads igen, da vi her 

kunne få en fælles legeplads med Tunehaverne 1, hvor der så vil 

være 2 grundejerforeninger, som kunne stå for udgifterne og 
vedligeholdelsen, og måske kunne vi få noget mere fællesskab 

med den anden grundejerforening. 
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Der er skaffet et skraldestativ, som vi gerne vil opsætte ved 

legepladsen, da bestyrelsen tror og håber på, at det kan være med 

til at holde området pænere. Udgifterne til tømningen af skraldet 
vil være ca. kr. 900,- om året.   

 
Hvilken holdning har grundejerforeningen til, at bestyrelsen 

arbejder videre med legepladsen? 

 

 Skal vi investere kr. 150.000,- i en ny legeplads, eller skal vi 

prøve at købe en brugt, hvor vi selv skal stå for at hente den 
samt stå for opsætningen? 

 

 Skal legepladsen være til børn fra 0-12 år eller 0-6 år? 

 

 Skal vi arbejde på en fælles legeplads med Tunehaverne 1?  

 

 Skal vi arbejde på at få legepladsen nedlagt? 
 

 

Dette var lidt af årets beretning fra legepladsudvalget  
 

 
 

 

 
 

 
 


