
Formandens og bestyrelsens beretning for 2007. 
 
Beretningen er formandens og bestyrelsens beretning om, hvad der er hændt i Grønnehave i 2007.  
Bestyrelsen byder velkommen til de 14 nye grundejere, der er flyttet til Grønnehave i 2007. 
De nye beboeres data og deres hus kan ses på hjemmesiden. 
  
Generalforsamlingen 2007: 
 

Ved generalforsamlingen i 2007 blev formanden Helge Dybdahl genvalgt, ligeledes blev 
bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Sommer og Ole Falster genvalgt. 
John Nielsen og Ole Nielsen genvalgtes som suppleanter. 
 

Bestyrelsen for grundejerforeningen kom derefter til at bestå af:  
 
Formand: Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B 
Næstformand Anette Cronberg Vittrup alle 16B 
Kasserer: Boe Andersen Estvad Alle 1 
Bestyr. Medlem Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 
Bestyr. Medlem Ole Falster Præstedfælledvej 90A 
Suppleant Ole Nielsen 
Suppleant John Nielsen 
 

Bestyrelsen:  
 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og arbejdsopgaverne blev fordelt: 
 

Vejudvalg: Boe, Jørgen og Helge 
Legepladsudvalg: Ole og Helge 
Snerydning: Jørgen 
Festudvalg: Anette (fastelavn), Helge (loppemarked, sommerfest) 
Informationsudvalg: Helge   
Suppleanterne deltager i det omfang, det er dem muligt også i bestyrelsesarbejdet. 
 
Ændringer i bestyrelsen: 
 
I december måned måtte Annette Cronberg , næstformand og sekretær udtræde af bestyrelsen, idet 
hun fraflyttede grundejerforeningen – Ole Nielsen (suppl.) tiltrådte som nyt bestyrelsesmedlem. 
Arbejdet i bestyrelsen omtales i det følgende under udvalgenes arbejde – ved selve 
bestyrelsesmøderne lægges retningslinierne og arbejdsopgaver for udvalgenes arbejde, foreningens 
økonomi gennemgås og endelig behandles hændelser og henvendelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 

Veje og fortove 
 

• Der er revneforseglet ca. 800 m på vore veje 
• Skader på fortove er udbedret eller er under udbedring 
• Som et forsøg er der på to vejhjørner ved Ilbro Alle og Ingstrup Alle fjernet steler og lagt 

kørebanefliser i fortovet for at se om vi på denne måde får færre udgiftskrævende skader. 
 
Det er vigtigt, at I retter hurtig henvendelse til bestyrelsen hvis I ser en lastbil eller andet køretøj 
forrette skade af fortovsfliser, vejbane eller steler. Helst med evt. foto, nummer på bil og 



øjenvidner. Kun ved at kunne dokumentere hvem der har forvoldt skade kan vi få skadesvolder til at 
betale for genetablering. 
 

Snerydning: 
 

Vi har kontrakt med et snerydnigsfirma, som betales for at rydde vejbanen for sne. 
Kvaliteten af snerydningen kan altid diskuteres – længe. 
Men i det store og hele kan vi være tilfredse med vores snerydningsaftale. For dog at sikre en 
øjeblikkelig kontakt til firmaet der rydder sne ved svipsere – har bestyrelsen udpeget en kontakt 
person – det er Jørgen Sommer tlf.:  32 51 32 46 
Snerydningskontrakt mv. kan ses på vores hjemmeside. 
 
Legepladsen 
 
Legepladsen ligger på kommunes grund og er stillet til rådighed for Grønnehave og Hjallerupvang. 
Grønnehave står for vedligeholdelsen af legeplads, G/F Hjallerupvang årligt bidrager med 1/10 til 
vedligeholdelsen af legepladsen. 
 I det forløbne år har vi sørget for, at græsset er blevet slået. Ukrudtet er forsøgt holdt nede på 
pentanquebane og legeareal. 
Diverse skader er blevet udbedret. 
 

Festudvalget:  
 

Fastelavnsfest 
 
Vores fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdsskolen trak også i år mange udklædte børn og 
mange ikke så udklædte voksne til. Traditionen med at afholde fastelavnsfest fortsætter. 
 
Sommerfest 
 
Sommerfesten 2007 blev en stor succes med ca. 200 deltagere 
Festen forløb med spisning, musik og samvær som det ikke har været set i Grønnehave i mange år. 
Efter denne fest, hvor vi kun var to til at arrangere, er det dejligt at kunne konstatere at en gruppe på 
ikke mindre end 8 er parat til at fortsætte arbejdet med at arrangere kommende sommerfester. 
 
Kommunikation: 
  
Grønnehave Nyt vil fremover blive udgivet: 
  
1. I februar måned (med indkaldelse til generalforsamling, beretning, regnskab og budget). 
2. Om foråret (med referat fra generalforsamling samt andet nyt). 
3. Om efteråret hvis der er information der skønnes nødvendig at få ud. 
 
Hjemmesiden – www.groennehave.dk  
Hjemmesiden bringer med dags varsel de fornødne informationer til alle grundejere. 
Hjemmesiden vil med tiden afløse Grønnehave Nyt, men der vil nogle år endnu blive udsendt 
skriftligt materiale. 
 

Andet: 
 Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg (politikere og teknikere) til at komme forbi 
Grønnehave. 
Det var især rørlægning af grøften ved Hjallerup Alle der blev diskuteret. Konklusionen blev at 



grøften ikke rørlægges.  

Planer for 2008: 

• Legestativ på legeplads renoveres og males 
• Sandkasse på legeplads udskiftes  
• Fortsat udskiftning af defekte fortovsfliser  
• Begyndende renovering af revner på Præstefælledvej og Hjallerup Alle 
• Indførelse af mulighed for betalingsservice ved kontingent betaling 

 
Bestyrelsen takkes for arbejdet udført i 2007 
 
Helge Dybdahl  
Formand 


