
 
 

Bestyrelses beretning 2018 

 

Vores veje 

Der har i årets løb været fjernvarme arbejde flere steder i foreningen, hvor vores veje er blevet gravet op 

mens arbejdet pågik. De fleste steder er blevet lukket igen, hvoraf nogen virker til ikke at være blevet helt 

færdige (muligvis på grund af frostgrader) vi holder øje med stederne og rykker entreprenøren vis det ikke 

bliver udbedret her i foråret. 

Vi har igen i år fået renset vores vejbrønde op for skidt og snavs og det blev igen i år til et tocifret antal 

tons, så det er uden tvivl noget der er behov for. 

Bækkeskovvej har været ramt af ikke mindre end 3 vej/kloak problemer i årets løb. Dels har der været 

arbejde udfor nr. 60, hvor vejen er sunket meget. Det er blevet fyldt op og afventer yderligere opfyldning. 

Derudover har der været huller/lunker ud for nr. 80 og nr. 27 Vi følger alle 3 steder løbende. 

Alle er yderst velkomne til at skrive ind hvis de observere fejl eller ”underlige ting” ved vejene i foreningen, 

det er tit nemmere og billigere at reparere fejl og mangler hvis det opdages tidligt. 

Kommunikation 

Foreningens primære kommunikationskanal er stadigvæk vores hjemme side www.gf31.dk Jeg vil gerne 

opfordre alle der ikke allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev til at gøre det, da det er den hurtigste og 

billigste måde at kommunikere små ting ud til foreningens medlemmer. Der er pt. Kun tilmeldt ca. 60 

medlemmer så der er kraftig plads til forbedring. 

Trekanten 

Det grønne område mellem Bækkeskovvej, Sonnerupvej og Valløvej – kaldet Trekanten – vedligeholdes i 

samarbejde mellem foreningen og CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), som ejer og driver 

den underjordiske fjernvarmeveksler på Trekanten. CTR vedligeholder det grønne område inden for 

hækken, og foreningens pladsmand holder rent på fortovet omkring området og fejer rendestenen. 

Arbejdet lod til at gå i stå henover sommeren hvorfor området begyndte at se meget uplejet ud med ukrudt 

og affald, hvilket en del medlemmer også gjorde opmærksomme på. Efter kontakt til pladsmanden og CTR 

blev det ordnet og kører nu normalt igen. 

Nabohensyn 

Vi har i bestyrelsen besluttet at omdele en lille folder sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Det er en kort gennemgang af gode råd til et godt naboskab. Det har før været på tale at tage skridt til 

ordensregler og lignende initiativer. Så her er der et lille men konkret tiltag der måske kan minde om de 

pligter der følger med et medlemskab af foreningen. 

 

 

 



 
 

Fællesarrangementer 

Der blev i år afholdt fastelavn på trekanten som det efterhånden er tradition. Der var et flot fremmøde ift. 

vejret ikke var samarbejdsvillig. Bestyrelsen vil gerne takke arrangørerne Birgitte og Anne for indsatsen, og 

håber de gentager arrangementet til næste år. 

Årets gang i bestyrelsen 

Der er siden bestyrelsen blev konstitueret i sommers blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf referater 

kan ses på hjemmesiden. Der er primært blevet fokuseret på vej/kloak problemerne på bækkeskovvej og på 

at besvarer de henvendelser der er kommet ind fra medlemmerne. 
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