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Bestyrelsens beretning 

27. marts 2013 

 

Nye beboer: 

Vi vil godt byde familien Elmquist i nr. 54, velkommen til Tunehaverne 2. 

 

Bæltet af træer mellem Byagerlunden og Lundegårdshegnet: 

Som vi jo fortalte på sidste generalforsamling, så har vi forsøgt i samarbejde med 

Greve boligselskab, at få topbeskåret træerne der er i bæltet mellem os. Dette har 

kommune ikke godkendt. Men som I jo nok har set har Greve boligselskab så valgt, 

at rydde rigtig meget af de buske og små træer der var i bæltet mellem os. Dette har 

vi kunne fornemme, har givet en lidt blandet reaktion blandt vores beboer. Vi vil dog 

sige, at rydning af alt det de har fjernet, har vi ikke haft nogen indflydelse på. 

 

Skriftlig aftale: 

Vi informerede sidste år om, at vi har fået en skriftlig aftale med Tunehaverne 1 vedr. 

græsplænen som vi deler, dette er meget positivt og vores regning som vi sendte til 

dem i december er også blevet betalt, dog lidt forsinket, men inden årsskiftet. 

 

Sommerhold: 

Vi har igen i år brugt Søren Eisbo til pasning af vores grønne fællesarealer. Vi har 

været gangske tilfredse med hans arbejde og fornemmer også, at I har været tilfredse. 

Vi har desværre haft nogle uheldige episoder, hvor der under græsslåning er blevet 

påkørt stakitter og postkassser, dette har Søren lovet bliver meget bedre næste år, da 

hans gartner der slog vores græs er gået på pension. Søren Eisbo har også ryddet 

området for enden af vej 3 for buske og træer, her er der nu sået græs.  

 

Snerydning: 

Vi har igen i år, brugt Søren Eisbo til snerydning af vores veje i vinterperioden, dette 

har vi også været ganske tilfredse med. 
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Arbejdssøndage: 

Sidste år fik vi jo ændret vedtægterne således, at vi kun har 2 arbejdssøndage om året.  

Vi syntes faktisk, at det har fungeret perfekt. Der har også været stort fremmøde ved 

begge arbejdssøndage. Dette kunne selvfølgelig kun lade sig gøre ved, at Søren Eisbo 

overtog nogle af de opgaver som vi ellers havde på vores 4 arbejdssøndage. Vi har 

ikke været helt tilfredse med Søren Eisbo’s klipning af hække, dette har vi snakket 

med ham om og han har lovet, at gøre det bedre denne sommer. Vi sagde, at vi 

forventede at hækkende blev klippet 2 gange om året, men til det sagde han, at man 

altså ikke klipper de hække som først blomstrer til sommer, først på sommeren, for så 

klipper man deres skud af og de vil dermed ikke blomstrer hen over sommeren. Men 

de andre hække som sagens kan tåle klipning 2 gange om året, ville selvfølgelig blive 

klippet 2 gange om året hvis de trænger. 

 

Fastelavn: 

Vi har i år valgt, at ikke holde fastelavn. Dette er fordi vi syntes, at det er for koldt og 

fordi vi syntes, at der er meget arbejde i at afholde sådan et arrangement som kun 

tager en times tid, inden folk løber ind i varmen igen. 

 

Indhentning af div. tilbud: 

Der er i løbet af året kommet forskellige ønsker om ekstra vedligeholdelse af vores 

fællesarealer. Disse ønsker har vi taget til os og indhentet tilbud på det hele. Der er 

blevet indhentet tilbud på følgende: Opretning af i alt 5 indkørsler (60,76,80,114 & 

116), opretning af lunke på vej 2, fjernelse af pentanque banen samt rydning af buske 

og små træer langs pentanque banen, beskæring af busken på højen bag 60-64 og til 

sidst rydning af buske, træer samt rødder og græssåning bag nr. 108 og langs nr. 100. 

Vi i bestyrelsen har valgt, at tage alle disse tilbud med i årets budget. 

 

Regnskabet: 

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

regnskab og budget. 

 


