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I løbet af det sidste år har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har tumlet med færdiggørelse af 
vej og fortov, udfærdigelse af plante/plejeplan og tinglysning af plantebælterne. 
 
Den 18. juni modtog kommunen Pleje og planteplanen og siden da har Michael Frandsen og hans 
advokat arbejdet på sagen. Det sidste nye er at de via en dommer har fundet ud af at Tinglysningen 
kræver en underskrift fra hver enkel parcel, for at området kan tinglyses. Advokaten er nu i gang 
med at finde matrikkelnumre og ejere af hver enkelt parcel. Dette arbejde skulle efter sigende være 
klar i denne uge. 
 
Den 28. april var vi samlet for at samle skrald langs Sahlholdtvej. Det blev en stor succes. Forstået 
på den måde at vi fik samlet adskillige affaldssække med affald. Men det var selvfølgelig bedre hvis 
der ikke var noget at samle. 
 
Den 26. august holdte vi årets sommer arrangement. Sidste år gik turen til Hessellund camping hvor 
der var udendørsbingo og frokost, hvorefter turen gik til Karup Militære Flyveplads, hvor der var 
fremvisning af både redningshelikopter, komandocentral og rimelig store brandbiler. 
Hele arrangementet var meget spændende, specielt tror jeg nogle af børnene syntes det var sjovt at 
køre en brandbil. 
 
Den 5. oktober var der overdragelse af vejen. Lars og undertegnede, havde en gennemgang af vejen, 
torvet og fortove. Der blev bl.a. påpeget at der skulle mere sand på torvet mellem stenene og at der 
var en lavning på vendepladsen ved nr. 3-5 hvor der stod vand efter en byge. Torvet blev hurtig 
gjort færdig, men fejlen på vendepladsen er endnu ikke udbedret. Men det bliver den ifølge Erik 
Balle i løbet af april måned. 
 
Den 30. november havde vi besøg af en mand fra Hede Danmark som fortalte og viste hvordan man 
skulle beskære og vedligeholde træbælterne. Det var et godt arrangement og meget lærerigt. 
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