
Bestyrelsens beretning for 2014                          

 
   

Hastighed Skovgårds Alle. 
 
Grundejerforeningen har sammen med de to grundejerforeninger ved Skovgårds Alle (Stiager-
Skovlinien strækningen) medvirket ved en henvendelse og møder med kommunen angående 
muligheder for reduktion af hastigheden på Skovgårds Alle. 
Forskellige foranstaltninger er gennemført med et for beboerne langs vejen tilfredsstillende resultat. 
Videre er der ved Højeloft Vænge opsat 40 km henvisningsskilte.  
 

SÆT FARTEN NED 

 
 

Containere og flishug. 
 
Containere fortsætter som planlagt, men flishug vil i fremtiden være begrænset til en enkelt dag 
forår og efterår. 

 
E-mail mm. 
 
Der er fortsat godt 90% tilslutning mht. registrering af medlemmernes e-mail adresser. Der er igen 
ved årsskiftet uddelt ca. 25 opfordringer til de medlemmer, som ikke har indmeldt en e-mail 
adresse,  eller hvor den indmeldte adresse ikke længere er aktiv. Responsen på opfordringen var 
som tidligere behersket. 
 
De få medlemmer, der ikke har computer, kan få dette registreret ved henvendelse til formanden, og 
de vil så modtage indkaldelser, referater o.lign. omdelt i papirform.   
  

Kontingentopkrævning. 
 
Kontingentopkrævningen i 2014 gik lidt bedre end året før, men 34 rykkere  - -     
 
Detaljeret procedure for kontingentbetaling  kan ses på hjemmesiden. 
 

Øvrigt. 
 
Sct. Hans bål. Vi fik i år træet fra kommunen, som leverede en del af beskæringen fra 
randbeplantingen direkte op i "vulkanen". Let og billigt for både kommunen og 
grundejerforeningen. Tilsvarende er aftalt i 2015. 
Det kan videre nævnes, at Ejerlaug 1 på Mosegaard Park ønsker Sct. Hans bålpladsen ved MP32 
nedlagt. Bestyrelsen støtter dette. 
 

Spørgsmål fra Generalforsamlingen i 2014: 
 

- Grus på stien ind til LV 9. Kommunen har lovet at lægge grus på, og er rykket herfor. 
- Rosa Rugosa spørgsmålet er blevet drøftet med kommunens gartnerafd. Rugosa anses for at 

være en invasiv art, og er særdeles uønsket. Enkelte rækkehuse på Højeloft Vænge og 
Langkær Vænge har Rugosa ud til det grønne område. Ejerne er blevet kontaktet herom med 



henstilling om, at disse roser fjernes og erstattes med rosenarter ref. deklarationerne på disse 
rækkehuse. Flere af husene har allerede gennemført en nyplantning. De resterende er 
kontaktet personligt. 

- Veje og fjernvarme. Et medlem fandt, at vejreparationer efter fjernvarmegravninger  på 
Højeloft Vænge var udført ujævnt. Bestyrelsen har set på det, og finder det ok.  

- Der blev stillet spørgsmål om sikkerheden ved et legehus ved HV238. Legehuset blev beset, 
nogle rustne søm og et brædt fjernet. Legehuset er senere blevet fjernet. ( - af hvem ?)  
 

 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Ole Kyhl 
Formand 


