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Bestyrelsens beretning for året 2018
Året 2018 blev så der vi endelig kunne få området for Hedemosedrænhullet nogenlunde
retableret. Desværre er det et lavt beliggende punkt, og et sted hvor fugtigheden har det
med at samles. Måske der også er andre årsager, eftersom vi måske har et nyt, dog
mindre jordfaldshul.
Der er forskellige tanker omkring håndteringen af arealet, så det på sigt kan komme til at
se pænt ud og samtidig være til at vedligeholde. Vores gartner er med på råd.
Året har endvidere mest været et år med en del beskæring og tilpasning af den megen
beplantning vi har rundt om arealerne. Der er beskåret kraftigt på den udvendige side af
støjvold mod Jegstrupvej, og der er beskåret meget kraftigt i beplantningen rundt om
Jegstrup Have. Det sidste ikke mindst for at det skal blive mere vedligeholdelsesvenligt
fremadrettet.
Så har der været lidt små anskaffelser og reparationer, bl.a. jf. sidste års
generalforsamlingsforslag.
Et par af overkørsler ind til området skulle repareres. Desværre fik entreprenøren lavet et
arbejde, der vel kun gjorde det hele værre. Det blev selvfølgelig påtalt allerede dagen
efter, og vi har fået lovning på at fejlen bliver udbedret i løbet af marts/april, når vejret er
lidt bedre til det. Arbejdet bliver ikke betalt før end det er tilfredsstillende.
Og traditionen tro har der løbende været skiftende oplevelser med vores entreprenør. Det
sker, uanset om vi har valgt en ny eller vi samarbejder med en gammel kending. Der
opleves hvert år ting, som ikke er tilfredsstillende, og som vi må påtale, forlange udbedret,
bede om en bedre service eller andre tilrettelser, og det gælder uanset om det er vores
sommervedligeholdelse, eller det drejer sig om vinter/glatførebekæmpelse. Det bliver nok
desværre aldrig anderledes, uden at det bliver rigtig dyrt.
Men, vi tager sagerne som de opstår, klager til entreprenøren, og får som regel udbedret
det der skal udbedres, og fremadrettet en lidt bedre service – så længe det varer …
De tidligere opsatte skraldespande og hundeposeholdere kan vi fornemme har hjulpet. Der
ligger knap så mange høm-høm’ere rundt omkring, og hundeposerne forsvinder løbende.
Men der er indimellem at skraldespandene er noget overfyldte, og vi vil appellere til, at
man ikke propper mere i end der kan være. Er spanden fyldt op, så må man tage sin
hundepose med hjem i egen skraldespand.
Ligeledes får vi løbende henvendelser vedr. færdsel indenfor området. Der er fortsat
bilister der kører alt for stærkt. Det er et område med børn, og i et parcelhuskvarter ved
man aldrig hvad der pludselig kommer ud fra en indkørsel lige foran bilen. Sæt derfor
farten ned, og brug de 5 sek. extra det tager. Mere er det ikke.
Således afsluttes bestyrelsens beretning for året 2018.
På bestyrelsens vegne
John Kornmaaler
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