
Formandens og bestyrelsens beretning for 2009. 
 
 
Bestyrelsen byder velkommen til de 11 nye grundejere, der er flyttet til Grønnehave i 2009. 
De nye beboeres data og deres hus kan ses på hjemmesiden. 
  
Generalforsamlingen 2009: 
 

Ved generalforsamlingen i 2009 blev Helge Dybdahl genvalgt som formand. 
Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Sommer og Ole Falster blev ligeledes genvalgt  
Rasmus Jørgensen og Ricki Morey valgtes som suppleanter. 
 

Bestyrelsen for grundejerforeningen kom derefter til at bestå af:  
 
Formand: Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B 
Næstformand Willy Schneider Vadum Alle 19 
Kasserer: Torben Hansen Præstefælledvej 90B  
Bestyr. Medlem Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 
Bestyr. Medlem Ole Falster Præstedfælledvej 90A 
Suppleant Rasmus Jørgensen 
Suppleant Ricki Morey 
 

Bestyrelsen:  
 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og arbejdsopgaverne blev fordelt: 
 

Vejudvalg: Willy, Jørgen og Helge 
Legepladsudvalg: Helge og Jørgen 
Snerydning: Jørgen 
Festudvalg: Fastelavn: Ole F. og (Jørgen) - Sommerfest: Helge 
Informationsudvalg: Helge (hjemmeside og blad) 
Generalforsamlingsudvalg Willy og Rasmus 
Suppleanterne deltager i det omfang, det er dem muligt også i bestyrelsesarbejdet. 
 
 Bestyrelsens arbejde: 
 
Ved bestyrelsesmøderne fastlægges retningslinjer og arbejdsopgaver for udvalgenes arbejde, 
foreningens økonomi gennemgås og endelig behandles hændelser og henvendelser siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
Hastighed på Præstedfælledvej 

Ricki Morey, Ilbro Alle 15 c anmodede ved sidste generalforsamling, med 20 indsamlede 
underskrifter, i henhold til vedtægternes § 7 om en ekstraordinær generalforsamling. 
Punktet til den ekstraordinære generalforsamling skulle være: 
”Der skal stemmes om der skal investeres i hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Præstefælledvej.” 
Der er ikke afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet forundersøgelserne vedr. 
hastighedsdæmpende foranstaltninger, har taget så lang tid, at det færdige forslag i stedet stilles 
af Ricki på ordinære generalforsamling i 2010. 
 

 

Reparationer 



Veje: Der er ikke foretaget reparationer på veje og fortove i 2009, idet vi har afventet DONGS 
opgravninger. 
Regnvandsafledning: Regnvandsbrønd på Jerslev Alle er udbedret (af kommunen), vi har udbedret 
2 regnvandsbrønde samt skaffet afløb for regnvand på Vadum Alle, en reparation der var ret 
omfattende. 
  
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.  
 

Snerydning: 
 

Vi har fortsat kontrakt med et snerydnigsfirma, som betales for at rydde vejbanen for sne. 
For at sikre en øjeblikkelig kontakt til firmaet, der rydder sne, ved svipsere – har bestyrelsen 
udpeget en kontakt person. 
Ring til: Jørgen Sommer tlf.:  32 51 32 46 – hvis problemer med snerydning 
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 
 I det forløbne år har vi sørget for, at græsset er blevet slået. Ukrudtet er forsøgt holdt nede på 
pentanquebane og legeareal, et legeredskab og en bænk er blevet fjernet men ikke reetableret. 
Diverse skader på legeborg 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 
 
 Den 3. store sommerfest – blev ikke til noget – der var for få tilmeldte!  
Loppemarkedet blev gennemført. 
En gruppe på 8 fortsætter dog arbejdet med at arrangere kommende sommerfester og 
loppemarkeder. 
 
Kommunikation: 
  
Grønnehave Nyt udgives 2 gange om året: 
  
1. I februar/marts måned (med indkaldelse til generalforsamling). 
2. I maj/juni (med referat fra generalforsamling samt andet nyt). 
 
 
www.groennehave.dk  
Hjemmesiden bringer med dags varsel de fornødne informationer til alle grundejere. 
 

 



Planer for 2010: 

• DONG´s. reetablering af opgravninger vil blive fulgt tæt af bestyrelsen bl.a.. ved etårs syn 
• Fortsat udskiftning af defekte fliser  
• Begyndende renovering af revner i vej på Præstefælledvej. 
• Regnvandssystemet vedligeholdes fortsat. 
 

 
Helge Dybdahl  
Formand 


