
Om teltet 

 

Foreningen har investeret i nyt og kvalitetsmæssigt bedre 

festtelt. 

 

Teltet kan ses via et link på hjemmesiden. 

Det koster 300 kr for medlemmer at leje teltet. 

Det er en misforståelse, hvis nogen skulle have den 

opfattelse, at det er gratis. 

 

Hverken Jesper eller nogen fra bestyrelsen tjekker 

teltets stand når det udlejes eller leveres tilbage. 

 

Men vi går ud fra, at det leveres tilbage ordentligt, og 

at man gør opmærksom på, hvis der opstår skader, så næste 

lejer ikke står med en lang næse, fordi teltet har været 

udsat for hårdhændet behandling. 

 

Fester 

 

Fastelavnsarrangement i 2010 var planlagt, og der var 

også købt ind. desværre var tilslutningen så lav, så det 

blev aflyst. Derfor overvejede bestyrelsen da også om vi 

skulle nedlægge dette årlige arrangement. Det var 

glædeligt at så mange flot udklædte børn m forældre og 

bedster mødte op i år i det flotte vejr. 

 

Sommerfest 

 

Og som sædvanligt blev der ved den lejlighed spurgt til 

en sommer/vejfest. 

Bestyrelsen har forsøgt i de senere år, men interessen 

har været forsvindende lille uanset om vi har forsøgt at 

lægge den i juni, august eller september. 

Hvis nogen har lyst til at danne et festudvalg lader 

bestyrelsen sig gerne repræsentere 

 

Kontingentet 

 

Kontingentet foreslås uændret 1200 kr 

 

Men 



 

De seneste vintre har været hårde ved vore veje. Og der 

er brugt mange kontingentpenge på snerydning. 

Vi er i øjeblikket ved at indhente tilbud på, hvad 

reparation af skaderne vil koste. 

 

Et suk fra vores kasserer. 

Der er nogen der er stadig nogen, der er upræcise ved 

indbetaling, Både med parcel adresse og tidspunkt. 

Det burde være en enkelt sag lige at få ajourført 

oplysningerne på sin betalingsservice så kassereren ikke 

skal spilde sin tid på at være barnepige.  

 

Veje og vendepladser 

 

I den forløbne vinter har vi haft dialog med 

naboforeningen, fordi krydset Rosenstien Rosenvej i en 

lang periode var meget besværligt at passere. 

Formanden lovede at tale med de pågældende ejere. Og det 

resulterede da også i en tilbagemelding, og måske hjalp 

det. 

 

Bestyrelsen får af og til bemærkninger der drejer sig om 

vendepladser. Nu er der jo nogle af grundejerne, der kun 

har ekstra p-mulighed netop på vendepladsen.  Jeg synes 

ikke det burde være et problem, fordi man lader sine 

gæster holde på pladsen så længe der er mulighed for at 

vende. 

Der findes regler for, hvordan træer og buske skal holdes 

i skel og mod veje, fortove. 

Reglerne kan nu ses på vores hjemmeside 

 

 

Højspænding og lysnet 

 

Bestyrelsen har været i kontakt med DONG vedr. 

ledningsnettet. 

 

Det oplyses at lysnettet lægges i kabler 2012 

 

De "inderste" højspændingsmaster 132/150 kV er planlagt 

nedtaget i perioden 2016 - 20 



 

Der er ingen planer om at nedtage den store linie - 

hovedlinien 400 kv. 

 

 

Hjemmesiden 

 

Fra bestyrelsens side gør vi meget for at lægge alle 

relevante informationer ud på hjemmesiden. Vedtægter, 

telt, servitutter og deklarationer, fotos, arrangementer 

bestyrelsesreferater. 

Vi prøver at være så aktuelle som mulig, men somme tider 

glemmer vi at der også sker forældelser. 

Giv mig et praj. Hvis du ser noget der måske er uaktuelt. 

 

Tak for ordet 

 

Sven 

 

 

 

 

 


