
Formandens beretning 2010. 

 

I løbet af det sidste år har vi holdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi blandt andet har drøftet og 

afsluttet vores sagsbehandling af tinglysning af plantebælterne. 

 

Plantebælterne. 

Bestyrelsen har måttet sande, at der, selv efter flere frem og tilbageløb ikke kunne nås til 

enighed om ordlyden i dokumentet. Da vi modtog Advokatens melding om, at sagen derfra 

blev henlagt valgte vi derfor at gøre det samme. 

Således er konklusionen den, at vi henholder os til den generelle beskrivelse af områdets 

idé.  I den forbindelse ser jeg da i øvrigt lyst på fremtiden, idet området generelt tager form 

efter hensigten og planterne har godt fat de fleste steder.  

Detaljerne om forløbet kan findes på hjemmesiden, hvor der er scannede dokumenter, og 

formandens beretning fra 2009 fortæller også en del om sagen.  

 

Arbejdsdag. 

På en perfekt, solbeskinnet dag, den 18. april, var alle (næsten) i svig med både at samle 

skrald, feje veje og nedsætte de dengang nyindkøbte nummerskilte, der står så fint ved 

stikvejene. Der manglede ikke noget ved morgenbordet hos Carola og Michael og et par 

velfortjente pauser undervejs blev brugt til lidt socialiserende nabosnak på torvet, vistnok i 

forbindelse med indtagelse af en sodavand. 

Der er tradition for at hele området i blomsterkvarterene omkring denne dag medio april 

samler skrald og værner om området, og jeg regner med og håber på, at succesen 

gentager sig i år. 

 

Gadefest. 

I det forgangne år kunne der trods store anstrengelser ikke findes dato eller deltagere nok 

til at afholde en samlet fest for kvarteret. Jeg ved vi kommer tilbage til emnet under 

behandlingen af dagsordenens pkt. 10, men allerede nu gives en lille opfordring til at 

engagere sig i dette udvalg. 

 



Lokalråd. 

Vi er nu (igen) fuldgyldige medlemmer af Gullestrup Lokalråd, der er en interesseforening. 

Hensigten er, at vi sammen har en større stemme og kan have indflydelse på og 

samarbejde med Herning Kommune i sager, projekter eller andet større arbejde. Der har 

ikke været indkaldt til møder i den forgangne periode. 

 

Vedligehold af vej. 

Der er gjort opmærksom på, at der stadig er udeståender omkring huller i asfalt overfor 

entreprenøren. Det er aftalt, at de kigger forbi i løbet af maj og får dette bragt i orden.  

Flis belægningen trænger flere steder til at blive frisket op, og derfor forventer vi at 

anvende penge til dette formål i løbet af den næste periode. 

Der blev i vinterens løb indkøbt strøsand til perioder, hvor vejene er glatte. Der er rigeligt til 

overs, og derfor er der forslag om, at vi bygger –fx på arbejdsdagen – og opsætter 2 

kasser til at gemme sand i til næste gang, der er behov herfor. Hvis der, når disse kasser 

er fyldte er en rest sand tilbage, kan det afhentes og benyttes af områdets beboere. 

 

Afsluttende bemærkninger. 

Afslutningsvis en tak til bestyrelsens faste medlemmer, hvoraf nogle er på valg, og vistnok 

genopstiller, og til Randi for endnu engang at have kigget på regnskabet. I år med et par 

bemærkninger om at betale til tiden, så lad dette være sagt med disse få ord! 

 

På falderebet bydes officielt velkommen til de nye beboere i nr. 14, og nr. 7, og de har, 

som det sig hør og bør, fået en velkomstplante.  
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