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Hvad har bestyrelsen nået det sidste år: 

Efter af bestyrelsen blev konstitueret gik vi i gang med nye opgaver. Det foregående år havde vi 
fået styr på tinglysningen og nu manglede bestyrelsen bare at få ændret paragraf 3 i vedtægter. 
Dette er nu afsluttet at vi kan være stolte af at tinglysning af beplantningsbæltet samt vedtægter er 
afsluttet. 

Det sidste år har vi også fået forbedret området med: 

Reparation af hullerne i Sahlholdtvej. 

Christian fik placeret et par fine sten ved den første stikvej for at undgå at kommunen trykker 
kantstenene. 

Derudover har Carsten kæmpet med Herning kommune omkring oversvømmelserne i baghaven og 
kommunen har af flere omgange prøvet at forbedre forholdene dog uden 100% succes’. Carsten 
har gjort en stor indsat selv og den kommende bestyrelse hjælper nok også gerne hvis det bliver 
nødvendigt. 

  

Arrangementer gennem året: 

Oprydningsdag: 25 april hvor vi fik fejet, sprøjtet for ukrudt, samlet affald osv. 

Sct. Hans: 23. juni det var igen i år en hyggelig aften med stort bål og fælles spisning. 

Sommerfest: lørdag den 29 August hvor vi blev i kvarteret og hyggede os med blandt andet 
vinsmagning, fuglehus bygning og andre aktiviteter for både store og små. Alle hyggede sig og 
vejret var med os. Til aften blev der tændt op i grillen og hygget i garagen hos Tina og Jesper (tak 
for lån endnu engang). Der var igen i år en rigtig god tilslutning. 

Flis dag: lørdag og søndag den 13/14 februar stillede grundejerforeningen en flis hugger til 
rådighed til dem der havde beskåret deres træer. Det var dejligt at se hvor gode vi var til at hjælpe 
hinanden. Alt i alt en succes hvor vi sparede en del penge på ny flis og vi slap for at køre afklippet 
væk. Jeg vil dog påpege at minimums grænsen er 2,5m højde som tinglyst. De 2,5m var et 
kompromis som vi alle blev enige om i fællesskab og bør derfor respekteres. 

Til sidst vil jeg takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og nogle hyggelige aftener sammen med kaffe, 

kage, øl og vin. Speciel stor tak til Søren da han bruger lidt ekstra tid på hjemmesiden og det håber vi, 

han gider blive ved med nu hvor har måske går ud af bestyrelsen, da han er på valg. 


