
Formandens beretning 2006 

Vi startede året med at lave en aktivitetskalender, og vi har haft en række arrangementer der har haft stor 

tilslutning. 

Generalforsamling 2005 

Der er stadig ikke stor tilslutning til vores Generalforsamling. Jeg vil opfordre alle til at bakke op om 

foreningen, da det er i alles interesse, at vi har en velfungerende grundejerforening. F.eks. har det 

betydning hvis man skal sælge hus. 

Der er kun mænd i bestyrelsen, mon ikke der er nogen kvinder, der har lyst til at præge udviklingen i 

området? 

Vi skal på næste generalforsamling bruge et nyt bestyrelsesmedlem, da Christian ikke genopstiller pga. 

flytning. Der skal lyde en stor tak til Christian for det arbejde han har lagt i foreningen, og tak for kopiering 

af diverse publikationer. 

Hvis vi ikke, får et nyt bestyrelsesmedlem, vil vi sløjfe alle arrangementer, og kun lave det der er 

nødvendigt. Den siddende bestyrelse, har lige så travlt som alle andre. 

Undertegnede ville gerne have nået noget mere i formandsperioden, men jeg har haft travlt; har fået en 

dejlig datter og har købt egen virksomhed. Derfor jeg gør det, jeg kan nå. 

 

5. Maj, Fisketur 

Der var lavet en tur til Gjerrild strand og der var stor tilmelding, og der blev fanget en del fisk. 

 

 

20. August, Cykeltur 

Der var stor opbakning til dette fine arrangement og vi havde en rigtig fin dag. 

 

4. September, Skandinavisk Dyrepark 

Der var ikke så mange tilmeldte, men os der var af sted havde en rigtig god tur, og det var meget 

interessant at høre dyrepasseren fortælle noget mere om dyrene. 

 

September. Fisketur 

Her var det meningen, at der skulle have været en fisketur igen. Men den blev aflyst, da jeg ikke havde tid, 

at arrangere den. Vil gerne høre fra nogen uden for bestyrelsen, der kunne være med til at arrangere 

fisketur, og evt. andre arrangementer. 

 

7. September, Rendestensbrønde 



Vi havde lavet en fornuftig aftale med Holst Kloakservice på rensning af rendestensbrønde. Det var tydeligt 

at det var lang tid siden det havde været gjort sidst. Der var meget slam og det kostede en del i 

deponeringsafgift. 

 

 

22. Oktober, Svampetur 

Det var en fin tur hvor Biolog og Mykolog Lea Marie Svendsen lærte os noget om svampe og sluttede med 

at tjekke indholdet af vores kurve, så det var forsvarligt at servere svampene. Vi fandt rigtig mange svampe. 

 

24. Oktober, Haveaffald 

Igen i år var dette et populært tiltag. 

 

26. Februar, Fastelavn 

Dette var som sædvanlig et velbesøgt arrangement med ca. 120 tilmeldte. 

Det var lige før bestyrelsen havde fået sved på panden da De Grønne Busser havde glemt arrangementet og 

døren var låst, men det lykkedes heldigvis at få fat i dem.Det er dejligt at opleve, at vi kvit og frit kan låne 

deres garage år efter år. 

 

Snerydning 

I år har der været brug for snerydning, der har været klager over aflæsning af sne i indkørsel. Selvfølgelig 

skal de ikke læsse det af midt i indkørslen, men man skal også have forståelse for, at de selvfølgelig ikke kan 

tage sneen med sig. 

 

Kørsel, Parkering, larm m.m. 

Der har i årets løb været forskellig klager. 

Dårlig parkering på Kløvervej og Bøgevej. 

Larm fra ombygning på Engvej. 

For høj hastighed, især på Bøgevej. 

 

Vi vil selvfølgelig gerne modtage klager og forsøge at løse dem, men GHG har ingen myndighed, og kan kun 

henstille til at man tager hensyn til andre. 



Jeg har haft indtrykket af at det var unge mennesker der kørte for stærkt på Bøgevej, men har selv set en 

mor køre ret stærkt, så lad os alle tænke os om. Vi har et dejligt område og det bør ikke ødelægges af disse 

”småting”. 

Inden man ringer til bestyrelsen, så prøv at løse det selv, ved en konstruktiv dialog, hvor begge parter tager 

hensyn til hinanden. 
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