
Formandens	beretning	

Sidste generalforsamling var d. 11.4 hvor vi afholdt såvel den ordinære som en ekstraordinær 

generalforsamling p.g.a. ønsket om at skille vejfonden ud fra GHG. På trods af enkelte kritiske røster om det 

lovlige i at indkalde ordinær og ekstraordinær generalforsamling samme dag, så blev det besluttet at 

udskille vejfonden. 

Nyt slidlag 

Indtil vejfonden var en realitet stod GHG stadig for drift  af vejfonden under nedlæggelse af nyt slidlag m.v. 

Bestyrelsen har derfor også i det forgangne år brugt hovedparten af dens ressourcer på det nye slidlag. 

Inden vi kom i gang med at lægge slidlaget var der mange uforudsete hændelser, der skulle klares. Derfor 

trak det væsentligt længere ud end beregnet: 

Der var: 

- Restanter der skulle rykkes, og rykkes, og trues med ikke at få slidlag, og rykkes 

- Vandværk som pludselig skulle lave væsentligt mere end først lovet os 

- En stoppet rist på Engvej, der skulle laves ”hul” i først 

- Kløvervej med forkert fald, så der måtte etableres en ekstra rist 

- Nybyggeri på Lupinvej som trak ud 

- Diverse træer og buske, som vi måttet orientere beboerne om at klippe ned før asfaltmaskinerne 

kunne komme til 

- Fibernet som ville i vejen før slidlaget, og som ikke var lige god til at retablere fortovene alle steder 

- Og meget, meget andet 

Efter slidlaget endelig var lagt på foretog bestyrelsen et vejsyn for at sikre, at vi havde fået det, vi havde 

betalt for – inden vi betalte Pancas. Det viste sig, at der flere steder var alvorlige mangler, som vi gjorde 

Pancas opmærksomme på. På denne baggrund stillede Pancas en garanti på 125.000 kr. som garanti for, at 

de ville rette op disse fejl, når frosten igen var gået af jorden. P.g.a. den lange og frostrige vinter, er dette 

endnu ikke foretaget. 

I slutningen af marts foregik så den endelige overdragelse af vejen til den nye Vejfond. Dog mangler endnu 

den endelige underskrivelse af overdragelsesdokumenterne, men dette er blot en formalitet. Rellet og 

praktisk er det nu Vejfonden, der har ansvaret for vore veje 

Aktiviteter 

- Fisketur Det var en god fisketur men koldt så næste år skal den lægges tidligere på året 
- Haveaffald  Prisen er steget 33% i forhold til sidste år. Der var meget affald fra Lupinvej i år 

og der er vist kørt over flere dage 
- DR – god tur, hvor vi desværre måtte sige nej til nogle beboere pga begrænset antal. Men stor 

interesse i andre og lignende arrangementer ifremover. 



- Fastelavn. Vi havde problemer med at nå at få gjort klar, idet busser ikke var kørt ud, da vi kom. 

Slikposer slap op, så enkelte børn ikke fik – selvom vi havde købt rigeligt efter tilmeldingerne. Vi 

tror at enkelte børn og deres forældre hver gik op og hentede slikposer. Næste år regner vi med at 

udlevere bonner ved indgangen, som så kan veksles til slikposer, fastelavnsboller m.m. Dametønde 

svær at slå ned, så det blev lidt pinligt til sidst om vi i det hele taget kunne nå at blive færdig 

fastelavnssøndag !!!! 

Beboerpjece 
Vi har været i gang med at lave en beboerpjece, som kan uddeles til nye beboere om, hvilke fordele der er 

ved at være medlem af GHG 

Materialer 
Vi har snakket om, at vi vil have et andet plads til at opbevare vores materialer end ovre hos Johan. Det er 

ikke holdbart på sigt – og slet ikke nu, hvor Johan ikke er i bestyrelsen mere. Vi overvejer forskellige 

muligheder. 

Endvidere undersøger vi muligheden for at kunne online-booke materialerne, så man både kan se, om de er 

ledige på de ønskede tider, og dels kan reservere dem efter ønske. 

Farvel til Lars Hougaard 
Lars Hougaard – vores sekretær i bestyrelsen – har valgt at kvitte bestyrelsen fra og med denne 

generalforsamling. Lars blev i sin tid valgt ind – bla. for at repræsentere den sydlige side af Århusvej, men 

flyttede umiddelbart efter over på den ”rigtige” side af Århusvej. Dette har medført at hele bestyrelsen 

består af medlemmer fra nordsiden af Århusvej. Det har derfor til tider været svært at holde sig ajour med, 

hvad der rørte sig på den sydlige side. 

Vi håber derfor, at der vil være en beboer fra sydsiden, der har mod på at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Efter 

at vejfonden nu er skilt ud, så er arbejdet MEGET begrænset. 

Og så vil jeg da lige slutte af med at sige tak til Lars Hougaard for et rat og hyggeligt samarbejde i 

bestyrelsen. 

Jeg kan også lige orientere om, at bestyrelsen har peget på Lars Haugaard som Poul Bondes efterfølger i 

Galten Elværks repræsentantskab. 
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