Årsberetning 2020 – Grundejerforeningen Vestergård
Der blev valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i februar og der er
indtrådt et nyt bestyrelsesmedlem sommer 2020 på grund af kassererens fraflytning.
Bestyrelsen består af:
Formand:

Aase Dahl Tranberg

Næstformand:

Herluf Bjerg

Kasserer:

Henrik Pedersen Nielsen

Sekretær:

Per Jensen

Fællesarealer:

Jan Danielsen

Da nogle dele af grusstierne på det store fælles areal var lidt oversvømmet af vand efter den
våde vinter, er der i foråret lagt lidt nyt grus på de værste steder. Vi har arbejdet med at finde
ud af om det værste område i nærheden af boldbanen, kan drænes og kobles på et nabo
markdræn. Bestyrelsen vil indhente tilbud på forbedring af grus belægningen på stierne, en
grusblanding med mindre sten.
Der opstod et nedfaldshul i det gamle markdræn på den lange asfalt sti ved Jegstrupvej. Der er
nu udskiftet i alt 27 meter, fra den tidligere reparation og helt hen til samlebrønden ved
Jegstrupvej, så kommer der ikke flere jordfaldshuller der.
Under arbejdet med at finde ud af, hvor der er gamle markdræn på Grundejerforeningens
arealer, fandt vi ud af, at Grundejerforeningen ikke står som ejer af alle veje og nogle af de
øvrige fællesarealer. Alle arealer er blevet overdraget til Grundejerforeningen i efteråret. Så nu
har vi skøde på det hele.
Flisefortorvet på Porsevænget er blevet repareret.
Der er blevet sat en ekstra hundepose holder og affaldsspand op, ved stien ud for
Porsevængets udkørsel til Jegstrupvej. Det er dejligt at se at poser og affaldsspande bliver
benyttet.
Der er blevet udført en kraftig beskæring af hegnet ud mod Jegstrupvej for at få et bedre
udsyn, ved udkørsel til Jegstrupvej. Det blev bestilt til at blive udført kort tid efter løvspring. Vi
måtte rykke for det flere gange og da det stadig trak ud, bestilte vi en anden leverandør.
I juli oplevede vi, at der kom mere trafik på Jegstrupvej ifm. spærringen af Hovvejen og nogle
trafikkanter kørte stærkere end 50 km. i timen. I samarbejde med Aarhus Kommune fik vi
foretaget en hastigheds måling og tælling af antal biler. Resultatet er, at der kører
gennemsnitlig 1.323 biler på Jegstrupvej i døgnet. Den gennemsnitlige hastighed er 56 km. i
timen, 1 bil blev målt til at køre mere end 80 km. i timen. Kommunens ingeniør mener ikke det
er kritisk. Så de ville ikke etablere fartdæmpning.
Jegstrupvej bliver benyttet af mange tunge lastbiler i forbindelse med bygningen af Bering Beder vejen. Rabatterne er blevet kørt meget op. Aarhus Kommune har lovet at se det hele
igennem når byggeprojektet er færdigt og der ikke skal så meget tung trafik igennem Jegstrup.
Fælles arbejdsdag i oktober var en positiv oplevelse, et stort arbejde med fjernelse af ukrudt
ved legepladsen, plantning og beskæring, mange tak til alle for en god fælles indsats,
resultatet er blevet rigtig godt. Vi vil gentage det i 2021. Vi vil søge løgpuljen om forårsløg.
Ny samarbejdspartner til vinter og sommer vedligehold. Den tidligere aftale var tegnet for 3 år
med CL Fliser og udløb i 2020. Ny aftale med OK Nygård, 1 år.
Sidst på året, er der tyndet ud i træerne ved Jegstrup Have (VGP 17-51). Der er fældet nogle
store træer ved Skovbrynet 1 og de udgåede bøgetræer er blevet skiftet ud af vores nye
leverandør, OK Nygård.

