
Bestyrelsens beretning for året 2017 
 
Nye beboere: Velkommen til Ken Seitzberg i nr.112  

 

Fællesarealer: Udover hvad vi selv foretager af vedligeholdelse og pasning, har vi haft kontrakt med 

Søren Eisbo om at foretage den løbende pasning af vore fællesarealer. Dette gælder 

også snerydningen på vore stikveje. 

 Såfremt budgettet for 2018 bliver godkendt forlænges aftalen med Søren Eisbo.  

Arbejdssøndage: Vi har også i 2017 haft 2 arbejdssøndage. Igen med mange fremmødte til den første 

arbejdssøndag i foråret, hvor vejret var med os og hvor grillmesteren havde rigtig 

travlt. Vi fik nået rigtig meget, både med fjernelse af ukrudt, klipning af træer/buske, 

desværre fik vi ikke malet vore borde/bænkesæt da disse skønnedes at være for 

våde. Forhåbentlig kan dette gøres på den kommende arbejdssøndag, de trænger 

meget. 

Arbejdssøndagen i efteråret var velbesøgt. Vi havde planlagt en beskæring af træerne 

i sumpen ved legepladsen på vej 2, men i mangel af et kørehold måtte vi nøjes med 

den sædvanlige oprydning og lugning. 

 Husk hvis der er arbejder I gerne vil have udført på disse søndage, så meld det til 

bestyrelsen så vi kan få det med i planlægningen inden arbejdssøndagen.  I må også 

meget gerne stille op med et hold til udførelsen, hvis der er flere med på ideen. 

Kontingent: Dejligt at kunne konstatere at alle har betalt til tiden. 

Veje og stier: Efter et temmelig langt forløb, hvor vi har været i dialog med politikerne i Teknisk 

Udvalg besluttede byrådet at overtage vejen Lundegårdshegnet, når denne er blevet 

renoveret. Dog bliver overtagelsen kun til og med indkørslen til parkeringspladsen 

ved skolen. Det betyder, at den sidste del af vejen fra skoven og til vej 3 indkørslen 

(altså den del af vejen der er huller i, og som vi har spurgt til om vi kunne få lavet) vil 

have status af privat fællesvej og dermed er det (som kommunen skriver) de 

oprindelige ejere, der har vedligeholdelsespligten.  Vi er ved at undersøge om 

kommunen mener alle de oprindelige grundejere eller bare os. 

 

Dog er der lige den hage ved det hele, at kommunen mener, at der et os og de øvrige 

grundejere, der skal forestå revoveringen. Eller sagt på en anden måde: Kommunen 

agter ikke at foretage sig noget før vejen er renoveret. Vi har skrevet til de øvrige 

grundejere og bedt om forslag til hvordan vi kommer videre. Vi har endnu ikke 

modtaget svar fra andre end Boligforeningen, som svare at det må kommunen tage 

sig af. 

 Efterfølgende har vi deltaget i et møde i Tune lokalrådsforening, hvor også 

repræsentanter fra Teknik og Miljø var tilstede. Her fik vi aftalt et møde i marts, hvor 

vi forhåbentlig kan finde en fornuftig løsning så vejen kan blive renoveret til glæde 

for alle. 

 


