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Skal vælges i dag på generalforsamlingen

Som det nok er nogle bekendt, mistede vi i vinter vores næstformand
Jesper Kofoed. Jesper omkom ved en tragisk skiulykke.
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder incl. julemøde, hvor vores piger deltog.
Vi har fået godt styr på kontingenter og medlemskartotek.
Vi har udsendt 3 stk. medlems-info.
Incassosagen Orionvej står nærmest stille. Der har været indtil flere
udsættelser. Seneste nyt er telefonmøde den 28.august 2019.
Vi fik udført renovering/forstærkning af hjørnet på Uranusvej.
Hjørnet er nu delvist ødelagt af Jysk Tagentreprise, som indtil nu ikke har
reageret på vores henvendelse om reetablering.
Vi har også været i kontakt med ejeren af nr. 14, som afviser vores krav.
Den sag har nu medført, at bestyrelsen ser på, om vi med en vedtægtsændring kan pålægge den enkelte grundejer erstatningsansvar.
Vi har forespurgt vores advokat, om det er muligt at ændre vedtægter,
således at det er grundejers ansvar, hvis rabatter bliver kørt itu af diverse

vareleverandører. Indtil videre er det advokatens opfattelse, at det altid
er skadevolders ansvar.
Vandproblemet i bunden af Tycho Jessens Vej er løst sammen med vores
nabogrundejerforening.
Det viste sig at være en tilstoppet drænledning.
Omkostningen delte vi med vores naboforening.
Vi har igen i år fået fejet vores rendestene.
Vi har hentet tilbud på etablering af bump på Tycho Jessens Vej og
Orionvej. 10 stk. i alt.
Asfaltbump ca. kr. 50.000,00 pr. stk.
Sorte gummibump 10 stk. kr. 75.925,00.
Overskydende skilt ved Orionvej, Tycho Jessens Vej og Sandagerhusvej
er fjernet med velvillig hjælp af Familien Rudå.
Opsat hjertestarter på hjørnet af Tycho Jessens Vej og Sandagerhusvej.
I forbindelse med opsætning af hjertestarter er vi blevet kontaktet af
grundejerforeningsmedlemmet Jonny Sjøberg, som er instruktør i
Hjerteforeningen. Jonny og Hjerteforeningen tilbyder at afholde
kursus i brug af hjertestarter. Der kommer snarligt yderligere info om dette.
Vi er blevet kontaktet af ”Bo Trygt”.
”Bo Trygt” har sendt brochure om, hvordan vi kan begrænse risiko for
indbrud.
Umiddelbart efter denne generalforsamling tager vi kontakt til de
grundejere, som lader deres beplantning gå ud over skel til stier og
græsrabatter.
Jeg har ikke nævnt Badebroen, da de holder medlemsmøde efter denne
generalforsamling.

Tak til medlemmer, som orienterer bestyrelsen om manglende
beskæring, huller i veje og stier. Det er ikke altid, vi får svaret jer, men vi tager
alle henvendelser op på
næste bestyrelsesmøde.
Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået.
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