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Bestyrelsens beretning 

27. februar 2014 

 

 

Nye beboer: 

Vi vil godt byde Trine og Casper i nr. 72 velkommen til Tunehaverne 2.  

 

Fællesarealerne: 

I 2013 fik vi rettet i alt 5 indkørsler som var skredet, 2 af disse indkørsler kunne rettes 

ved at stampe dem, de tre andre blev stenene taget op og lagt på ny. Der blev også 

lavet en lunke, som var på vej 2, hvor stenene også blev taget op og lagt på ny. Vi fik 

repareret/asfalteret indkørslen til vej 2. Så fik vi også fjernet pentanque banen, samt 

alle de buske og  det krat der var langs pentanque banen ind mod Byagerlunden, her 

blev der efterfølgende sået græs. Vi fik topbeskåret højen bag nr. 60-64. På højen bag 

nr. 108 og legepladsen blev der også fjernet buske og krat og efterfølgende sået græs. 

Så vores fællesarealer er nu meget nemmere at vedligeholde. 
 

Sommerhold: 

I 2013 brugte vi igen Søren Eisbo, til vedligeholdelse af vores fællesarealer. Da vi 

ikke har fået nogen klager over ham og da vi selv er ganske tilfredse med ham og det 

arbejde han udfører, så kommer han også til at stå for vedligeholdelse af vores 

fællesarealer i 2014.   

 

 

Vinterhold: 

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

har vi også været ganske tilfredse med og Søren kommer også til, at stå for 

snerydningen i sæsonen 2014/2015. 
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Arbejdssøndage: 

Som I jo ved, så havde vi jo kun 2 arbejdssøndage i 2013. De gik fint og da vores 

fællesarealer er blevet meget nemmere, at vedligeholde, virker det også som om, at 

det er fint med kun 2 arbejdssøndage frem for 4, som vi jo havde før i tiden. Vi fik 

fikset græs kanter og malet bænke og flagstang, sidst nævnte blæste dog i stykker 

under stormen d. 28/10-2013. 

 

Kontingent/betalings dato og arbejdssøndagsreduktion: 

Som I jo nok har bemærket på dette års takstblad, så har vi valgt at sætte kontingentet 

op. Kontingentet er sat op, da vi de sidste par år har taget lidt fra vores egenkapital 

pga. af vedligeholdelse og forbedringer af vores fællesarealer, dette kan vi jo ikke 

blive ved med. Udover det så syntes vi, at vi trænger til nye bænke i 

grundejerforeningen, dette sættes der nu penge af til i det nye budget. 

Betalingsdatoen for årets anden regning har vi rykket fra d. 01/11 til d. 01/10, dette er 

pga. vi desværre oplever, at flere parceller ikke betaler deres regninger til tiden. Dette 

gør at vi bruger rigtigt meget tid på, at sende rykkere ud for at inddrive de sidste 

penge. Da vi gerne vil have alle indbetalingerne indbetalt inden årets udgang, ser vi 

det som en nødvendighed, at rykke den sidste dato, så vi har længere tid til at 

inddrive penge i. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I betaler jeres kontingent 

regninger til tiden tak. 

Arbejdssøndagsreduktionen for at deltage i minimum 1 ud af 2 arbejdssøndage, er nu 

sat ned til kr. 1.400,-. Det vil sige, at hvis man ikke deltager i nogen af årets to 

arbejdssøndage er anden rate af årets kontingent på kr. 2.800,- (De andre år har dette 

beløb været kr. 4.100,-). Dette har vi gjort da vi syntes, at eftersom vi kun har 2 

arbejdssøndage om året nu, var arbejdssøndagsreduktionen på kr. 2.800 for ikke at 

deltage i 1 ud af 2 arbejdssøndage lige voldsom nok, hvis man f.eks. var forhindret i 

at deltage i nogle af årets 2 arbejdssøndage.  

 

Regnskabet: 

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

regnskab og budget. 

 


