Grundejerforeningen Vestergård
8361 Hasselager
Bestyrelsens beretning for året 2019
Foreningens beretninger kommer let til at lyde ens, idet flere opgaver gentages løbende,
og der i øvrigt, heldigvis, ikke er den store dramatik i vores fælles grundejerforening.
I det forgangne år, har nogle af de lidt større begivenheder været bl.a. et nyt, og mindre
jordfaldshul ud mod Jegstrupvej ca. midt mellem indkørslerne til Skovbrynet 2 og
Jegstrupparken. Heldigvis opstod dette hul på et sted og under forhold, hvor Aarhus Vand
påtog sig såvel ansvar som reparationsforpligtelsen, så foreningen slap med skrækken, og
en kortere periode med et vandhul på stedet.
Der er for længst ryddet op og sået græs.
Det ser heldigvis også ud til, at stedet for det tidligere jordfaldshul har stabiliseret sig, så
der ikke længere står vand (når der ellers har været bare en smule tørvejr …), og græsset
begynder at se pænt ud igen.
Derudover har vi haft en del reparationer af de asfalterede veje og stier. Dette er en
investering for fremtiden, idet reparationerne gerne skal skubbe tidspunktet for en egentlig
udskiftning af slidlaget lidt længere, end det vil blive tilfældet uden reparationerne.
Dog er der lagt et nyt slidlag på stien ml. VGP7-9, da denne var blevet ualmindeligt ringe.
Der er lidt lunker på en lille del, som entr. vil forsøge at udbedre, når vejret tillader det,
men det er svært, idet stedet formentlig ikke kan bære deres udlægningsmaskine.
Samtidigt er der lavet en mindre reparation på stien ml. VGP10-12.
Så er der repareret overkørsler flere steder. Brosten der var begyndt at ligge løse, og en
tidligere reparation der ikke var udført tilfredsstillende.
Og endelig har der, igen, været en del beskæringer efter behov, rundt i vores område.
Dette er og bliver en kontinuerlig løbende opgave.
Vintervejret har været endog meget mildt mod os, så vi har anvendt vel det laveste beløb
nogensinde til glatførebekæmpelse, og der er ikke noget der tyder på at det ændrer sig
denne vinter. Det kan vi så måske glæde os lidt over, ovenpå en lang, grå og våd vinter.
Sommervedligeholdelsen har ikke altid været fuldt tilfredsstillende.
Vi lavede for nogle år siden en 3-årig aftale med gartneren, og den aftale løber den
kommende sommer med. Aftalen blev indgået, fordi der var en god besparelse at hente.
Der bliver løbende fulgt op på arbejdets udførelse, men hvis ikke dette års udførelse viser
helt andre takter, vil det nok blive forsøgt med en anden gartner fra næste år.
Således afsluttes bestyrelsens beretning for året 2019.
På bestyrelsens vegne
John Kornmaaler
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