
Generalforsamling Tunehaverne 2 

 

4. Marts 2010. 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Nye grundejere: 

Vi byder velkommen til Anja den nye ejer af nr. 96. 
 

Kloak og vej: 
Vi har fået spulet og renset vores kloakker igennem, og vi håber at 

det hjælper lidt på vores vandproblemer. Når frosten forsvinder, 

har vi bestilt en brolægger til at rette bump og dæksler op, prisen 
er ca. 6500,- + moms. 

 

Arbejdssøndage: 

Det har været nogle gode arbejdssøndage, hvor den ene blev lavet 

om til en lørdag, med børneleg og spisning efterfølgende, vi vil 
meget gerne ha tilbagemeldinger om det er en god ide. Vi har fået 

ryddet området bag vej nr. 2 og mellem vej 2 og 3, samt skåret 
buskene ned bag vej 1. En lille opfordring, har man ønsker til 

arbejdssøndage, skal man maile til bestyrelsen mindst 14 dage 

inden, da bestyrelsen holder møde ca. en uge før arbejdssøndagen, 
hvor vi tilrettelægger dagen. 

 

Frasalg: 

Så er frasalget afsluttet, pengene er indbetalt, vil i den forbindelse 

gerne takke Christian Fejer for et flot arbejde. 
 

 

 

 



 

Udmeldelser af bestyrelsen: 

Christian Gravad måtte desværre melde sig ud af bestyrelsen i 
løbet af året, vi takker for hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

 

Sommerhold: 

Vores gartner Kell, har desværre måtte lukke sit firma, og kan 

ikke forsætte sit arbejde med at holde vores grønne områder, vi vil 
savne ham. Vi har indgået en ny aftale med Søren Eisbo, som er 

10.000,- billigere end det vi betalte til Kell. 
 

Legeplads: 

Vores legepladsudvalg er fremkommet med 3 forslag, til hvordan 
vores legeplads kunne se ud i fremtiden.  

 

Skraldespand: 
Skraldespanden vi fik opstillet ved legepladsen, virker efter 

hensigten, der er ikke så meget affald i området mere. ;-) 
 

Fastelavn: 

Vi havde en hyggelig og meget kold fastelavn, der var 36 tilmeldt, 
flot fremmøde med tanke på vejret. Ida blev både kattedronning 

og kattekonge med et slag.  

 

Regnskabet: 

Bestyrelsen vil meget gerne takke Anne Mette Fejer, for at hjælpe 
Jytte med afslutning af regnskabet. 

 
 

 

 


