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Bestyrelsens beretning for år 2018

Vejenes tilstand
Vores veje er fortsat i god stand efter renoveringen i 2015, og derfor har de heller ikke kostet os meget i 
2018. To afløbsbrønde blev konstateret defekte – de første siden 2015 – og er blevet repareret.

De forskellige ”væsener” graver jævnligt i vejene, ikke mindst de sidste måneder af 2018 hvor HOFOR har 
været i gang med en større renovering af vandforsyningen i området mellem Ålekistevej og Gjorslevvej. 
Vejudvalget har været meget aktivt og opsøgende for at holde styr på hvem det er, der står for de forskellige 
arbejder – og dermed er ansvarlig for at udbedre skaderne. Det kræver en del arbejde, men det er lykkedes 
at holde situationen under kontrol.

De grønne arealer
I modsætning til 2017, som var meget våd, blev 2018 den tørreste sommer i mands minde. Det afspejlede 
sig også i at behovet for græsslåning på fællesarealerne var meget mindre end sidste år. Vores gartner har 
passet områderne på bedste vis, og fra bestyrelsen er der tilfredshed med ordningen.

Det er besluttet at opstille en affaldsspand til hundelufterne på trekanten ved Slotsherrensvej/Egemarkevej, 
ligesom vi har på de to andre områder. Samtidig bliver fliser og bænk renoveret, så området fremstår pænt. 
Arbejdet er dog udskudt til 2019, da HOFOR i skrivende stund benytter området.

Skybrudsprojektet
Umiddelbart inden jul fik vi besked om at HOFOR nu starter projekteringen af skybrudsløsningen, blandt 
andet med at tage boreprøver for at undersøge muligheden for nedsivning af regnvand. Det ser derfor ud til 
at planen holder, så arbejdet skal udføres i 2019. Dette bliver naturligvis et fokusområde for bestyrelsen i det
kommende år.

Foreningens hjemmeside
Vores hjemmeside www.vanloesehoejhaveby.dk startede tilbage i 2009, og har stort set ikke ændret 
udseende siden. Vi synes det er på tide at give den en opfriskning, så arbejdet er sat i gang med at flytte 
hjemmesiden til en ny leverandør og give den et nyt udseende. Arbejdet er stadig i gang, men vi regner med 
at få den nye hjemmeside i luften i starten af 2019.

Udsigt for 2019
Det kommende år bliver formentlig præget af HOFOR’s arbejde med skybrudsprojektet. Hvis alt går som 
forventet vil det blive gennemført i løbet af året, og vores veje vil derfor ændres markant i løbet af det 
kommende år – med regnvandsbede og vejbump, så vi får mindre risiko for oversvømmelser og reduceret 
hastigheden på vejene. Bestyrelsen vil løbende informere på hjemmesiden om hvordan arbejdet skrider 
frem.

2019 bliver så også året, hvor der sker udskiftninger i bestyrelsen. Undertegnede takker af efter 10 år på 
formandsposten og i alt 15 år i bestyrelsen - andre opgaver kalder, og det er også sundt for foreningen at få 
ny formand en gang imellem. Steen Eriksen har været i bestyrelsen endnu længere end formanden og har 
ydet en stor indsats i Vejudvalget, men har nu valgt at flytte ud af foreningen og forlader derfor bestyrelsen.

Der er gennem årene lagt et stort arbejde i at gøre driften af foreningen så enkel som mulig, men jeg vil 
naturligvis gøre mit bedste for at hjælpe den nye formand til rette på posten.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Størner, formand

Formand Kasserer Bestyrelses-medlemmer Trailerudlån

Henrik Størner
Raunstrupvej 13
22 39 96 06

Jacob Quottrup
Birkholmvej 4
4040 1844

Steen Eriksen
Gjorslevvej 4
30 91 60 01

Anne-Grethe Schou
Egholmvej 56
38 74 60 99

Claus Grønlund
Gjorslevvej 9

Merete Dahl
Fuglagervej 38

Anne-Mette Hansen
Nørager Plads 19
38 74 80 26
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