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NYT FRA BESTYRELSEN
I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 13 november 2017 kan gives følgende
uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret.
Til mødet var følgende fremmødte:
Formand Jørgen Brøndum,
Næstformand Benny Andersen,
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch,
Kasserer Anne Møller,
Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller.
Suppleant Henrik Suhr havde forfald.

Med hensyn til den verserende sag mellem vor Grundejerforening og G/F
Fuglevangen om vej-ret og spærringen af Park Alle har vi ikke hørt noget nyt.
Vi forholder os afventende.
Vi er blevet kontaktet af beboere ved Mårevej vedrørende de eksisterende
jernbaneovergange i området. En overgang ligger i forbindelse med en gammel
kirkesti mellem Kildedalen og Mårevej, som i øjeblikket er provisorisk spærret.
Vi har i denne forbindelse tilsluttet os et forslag om at gøre ”kirkestien” til en
del af Nationalparken, hvilket ville indebære, at overgangen ville blive
retableret. Et lodsejermøde vedrørende Nationalparken forventes afholdt i
februar måned.
En ny råstofplan er vedtaget af Regionsrådet. Et stort område af markerne lige
syd for Museumsvej op imod Tegners Museum er udpeget som et såkaldt
interesseområde. Det betyder, at der vil blive taget boreprøver for at afgøre om
det egner sig til råstofudvinding. Kommunen har protesteret kraftigt imod disse
planer inden for høringsfristen, men efterfølgende har både Tegners Museum og
Danmarks Naturfredningsforening protesteret.
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”Lokalbanen” har ryddet og fældet kraftigt på jernbaneskråningerne. De fjerner
stammerne, men vil lade grene og kvas blive liggende af hensyn til
biodiversiteten. Lige nu ligger meget af det i grøften langs med jernbanen, og vi
må insistere på at det bliver fjernet, så regnvandet kan løbe frit.
Kommunen har haft en høring ude angående en evt. storskraldsordning.
Grundejerforbundet har svaret på alle medlemmernes vegne. Vor indstilling til
Grundejerforbundet var at en sådan ordning skal være 100% frivillig og ikke
indebære opsætning af containere på Grundejerforeningens arealer. Skraldet
skal afhentes direkte på rabatten ud for grundejeren og afregnes direkte helt
uden om Grundejerforeningen. Det endelige svar til Kommunen følger stort set
denne henstilling.
Vi vil starte udlægningen af jord på østsiden af Pandehave Å for at øge
åbrinkens højde.
Peter Hauch gjorde rede for drænforholdene ved Solbakkevej og bekræftede, at
manglende drænbrønd for udpumpning til åen ved Solbakkevej vil blive udført i
år.
Det kontrolleres med Kommunen vedrørende nedslidte og fejlagtige skilte i det
fredede område.
En økonomisk opgørelse over Grundejerforeningens finanser sammenholdt med
budgettet blev diskuteret uden væsentlige kommentarer. Forskellen mellem
kontingenter som konteret og budgetteret skyldes en blanding af manglende
betalinger og dobbeltbetalinger. De ni restancer sendes til inkasso.

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 8 februar 2018 kl. 18:00.

