
 

Bestyrelsens beretning 

06. marts 2012 

 

Grønne affaldscontainere: 

Formanden fik indhentet et tilbud på grønne plastik affaldscontainere til haveaffald, i 

foråret. Det lykkes at få dem til en meget billig pris, det var der flere i 

grundejerforeningen, som benyttede sig af. 

 

Bæltet af træer mellem Byagerlunden og Lundegårdshegnet: 

Vi har i samarbejde med Greve boligselskab, prøvet at få lov til at topbeskære 

træerne, som der er mellem Byagerlunden og Lundegårdshegnet, da vi mener, at 

træerne er alt for høje og tager en del aftensol fra nogle naboers haver. Greve 

kommune har dog ikke accepteret dette, men har udpeget i alt 8 træer som ikke har 

det godt, disse træer har de givet tilladelse til at fælde helt, resten af træerne må 

opstammes til henholdsvis 4 og 5 meter alt efter og det er et piletræ eller et egetræ. 

Sagen kører stadig, da både Greve boligselskab, Marens Minde og Tunehaverne afd. 

2 (i samarbejde med Tunehaverne afd. 1) har anket sagen. 

 

Skriftlig aftale: 

Vi har igennem årene haft en mundlig aftale med Tunehaverne afd. 1, vedr. 

græsslåning af det fælles areal, som vi deler med dem. Denne aftale har vi fået lavet 

om til en skriftlig aftale. 

 

Sommerhold: 

Vi har igen i år brugt Søren Eisbo. Vi har været gangske tilfredse med hans arbejde 

og er klar over, at græsset i perioder har været meget højt, dette siger Søren Eisbo 

skyldes alt det regn, vi har haft over sommeren, dette gør at han desværre nogle 

gange må udskyde græsklipningen. Søren Eisbo har også ryddet området for buske og 

træer bag ved nr. 90 og 92, området ved parkeringspladserne på vej 2 ud for nr. 98 og 

100 og arealet mellem nr. 60 og fællesskuret. Disse områder har han nu sået græs på. 

 



Snerydning: 

På sidste generalforsamling var der stor utilfredshed over snerydningen af vores veje. 

Dette har bestyrelsen gjort noget ved, vi har i denne vinter valgt at bruge Søren Eisbo, 

i stedet for Park og Vej. Søren Eisbo har været en lille smule dyrere end Park og Vej, 

men man må jo sige, at han har gjort et fantastisk job, vi har næsten ikke set et eneste 

snefnug på vores veje denne sæson, stor tak til Søren Eisbo  

 

Arbejdssøndage: 

Vi har afholdt i alt 4 arbejdssøndage i 2011. For sæsonen 2012 har bestyrelsen stillet 

forslaget om en vedtægtsændring på kun 2 arbejdssøndage. Hvis forslaget om 

vedtægtsændringen bliver vedtaget Så vil Søren Eisbo for sæsonen 2012 klippe alle 

buske og små træer til. Så de tilbageværende arbejdsopgaver vil kunne klares på 2 

arbejdssøndage. Der vil være mødepligt på 1 arbejdssøndag, for at opnå rabat i 

kontingentet, og der vil ikke blive aflyst arbejdssøndage pga. regn, så regntøj og 

gummistøvler kan blive nødvendigt. 

 

Fastelavn: 

I traditionens tro, blev der afholdt fastelavn søndag d. 19. februar 2012. Der var 36 

tilmeldte og det var en super hyggelig eftermiddag. 

 

Holdningen til bestyrelsen: 

Vi i bestyrelsen er kede af den holdning, nogle beboer har til os. Vi synes ikke, at det 

er fair at blive kaldt for en børnehave osv. I må huske på, at vi er her på frivillig 

basis, og at I selv har været med til at stemme os ind i bestyrelsen. Vi gør det så godt 

vi kan, og prøver at imødekomme alle beboer lige højt. Man skal også huske på, at 

bestyrelsen er udskiftet totalt de sidste par år, så hvis man har haft uenigheder med 

den forgående bestyrelse, så bør man sætte en streg over det nu! Udover det så mener 

vi, at hvis man er så utilfreds, så kan man jo selv stille op til bestyrelsen! 

 

Regnskabet: 

Bestyrelsen vil gerne takke Anne-Mette Fejer for et godt stykke arbejde med 

regnskab og budget. 

 

 


