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Bestyrelsens beretning 

Onsdag d. 25. februar 2015 

 

Nye beboer: 

Vi vil godt byde Maria & Lasse i nr. 60, samt Peter i nr. 96 velkommen til 

Tunehaverne afd. 2. 

 

Fællesarealerne: 

I 2014 fik vi en ny flagstang, da den gamle var knækket under stormen i efteråret 

2013. To ud af de fem indkørsler der blev rettet op i 2013, var skredet igen og blev 

derfor lagt om af vores gartner Søren Eisbo, dette blev selvfølgelig gjort på garantien. 

 

Vi har desværre oplevet, at der er nogen der mener at man kan ændre på fællesarealer 

ved, at plante buske og træer uden Bestyrelsen er blevet informeret herom. Som 

navnet indikere er fællesarealerne et fælles anliggende. Derfor kan det ikke 

accepteres, at der ændres på fællesarealerne uden enten bestyrelsen eller 

generalforsamlingen har sagt OK.  

 

Sommerhold: 

Som I ved, har vi i 2014 benyttet Søren Eisbo til vedligeholdelse af vores 

fællesarealer, dette kommer vi også til at forsætte med i 2015, da han er den billigste 

og da vi er ganske godt tilfredse med hans arbejde.  

 

Vinterhold: 

Søren Eisbo har også stået for vores vinterhold i 2014 samt foråret 2015, dette 

kommer han helt sikkert også til at gøre i efteråret 2015. 

 

Generalforsamling 

Tunehaverne afd. 2 

Formateret: Skriftfarve: Automatisk
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Arbejdssøndage: 

Vi afholdte 2 arbejdssøndage i 2014, med rigtig mange fremmødte til årets første 

arbejdssøndag og desværre ikke helt så mange til årets anden arbejdssøndag. Vi fik 

på begge arbejdssøndage fjernet højt græs og ukrudt imellem vores spireahække, 

fjernet affald der flød på fællesarealerne og rettet græskanter til.  

 

Indbrud i Tune: 

Som I måske ved eller har læst jer frem til både i aviser og på ”det sker i Tune” 

facebook.com, så har der været en stigning i antallet af indbrud i Tune. Hvis man 

ikke har en alarm, så kan man både få alarmer med og uden abonnement. Bestyrelsen 

opfordre til, at man tilmelder sig Nabohjælp.dk. Her får man et klistermærke til 

postkassen og et til hoveddøren, samt der er en APP man kan downloade, som man 

kan logge ind på og bliver venner med sine naboer, samt folk i området. Her kan man 

også se hvad der sker af indbrud eller hvis der er mistænkelig adfærd i ens lokal 

område. 

 

Kontingent til Grundejerforeningen: 

Vi må på det kraftigste opfordre folk til, at betale deres kontingent til 

Grundejerforeningen til tiden. Det kan ikke være rigtigt, at man som kassere i 

grundejerforeningen skal sende adskillige mails og rykkere for at inddrive pengene. 

 

Legehuset på vej 1: 

I bestyrelsen har vurderet, at legehuset på vej nr. 1 ud for nr. 60, er i meget dårlig og 

uforsvarlig stand. Derfor har vi besluttet at rive det ned på årets første arbejdssøndag. 

Man kan desværre ikke bare købe et nyt legehus i Bauhaus eller Silvan, da det skal 

være godkendt som en offentlig legeplads, da det jo står på vores fællesarealer. 

 

Regnskabet: 

Anne-Mette Fejer ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen vil gerne takke Anne-Mette Fejer 

for et godt stykke arbejde med regnskab og budget. 

 

 


