GRUNDEJERFORENINGEN HINDERUPLUNDS

NYHEDSBREV
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21. september 2008

Foredrag om 'Hinderuplunds historie'
Onsdag 8. oktober kl. 19.00
Deltagelse gratis.
Sted: Historiens Hus (Stadsarkivet), Klosterbakken 2 (indgang over kirkepladsen ved siden af
Domkirken)
Programmet er som følger:
Rundvisning i Historiens Hus
Foredrag ved Stadsarkivar Jørgen Thomsen om
Odenses historie (kort) samt Hinderuplund
Foreningen beværter deltagere med en øl eller
vand.

Sommerfesten
Lørdag den 16. august fandt Grundejeroreningen
Hinderuplunds sommerfest sted. Det var en dag
med masser af solskin og dermed perfekte
betingelser for afholdelsen af dette årligt
tilbagevendende arrangement. Det hele startede
med loppemarked om formiddagen, hvor mange
erhvervede sig den genstand, de lige stod og
manglede, mens andre fik ryddet ud i gemmerne.
Om eftermiddagen hyggede de voksne sig ved
kaffebordene, og det overdådige kageudvalg blev
nydt af alle og vurderet af et kyndigt udvalg, der
præmierede de bedste bidrag. Samtidig hermed
var der legeaktiviteter for de mindste på
boldbanen. Klokken 18 var grillkullene varme, og
de fremmødte kunne tilberede deres medbragte
kød m.m. og forsyne sig med salater fra et
imponerende sortiment. Der var i alt 39 voksne
og 16 børn tilmeldte til grillfesten, og stemningen
var som sædvanlig høj ved denne begivenhed,
hvor man har rig lejlighed til at få sig en god snak
med sine naboer. Aftenen bød også på bål og
snobrødsbagning. Festlighederne fandt sted i vort
nyindkøbte festtelt, som dermed stod sin prøve.

Vi ser frem til mange lige så gode fester i dette
telt i fremtiden!

Beplantning
Vi har fået fjernet mange birke- og lærketræer
foran husene på Hesbjergvænget, således som
generalforsamlingen vedtog i foråret. Det
nedsatte ”beplantningsudvalg” har vedtaget, at
der skal plantes en hæk af liguster nærmest
husene samt en åben dobbeltrække syrener i hvid
og mørk lilla langs hækken lidt længere fra
husene. Vi håber, at det med tiden vil vokse sig
pænt og ikke kræve for megen vedligehold.
I enderne nærmest de ”sorte” stier sås græs,
således at der er gå-adgang til boldbane og
camping-P-arealet. Ud mod Hesbjergvænget sås
også græs, således at oversigtsforholdene bevares
som nu.
Vi har bedt vores gartner om et tilbud og
forventer græssåning og plantning i den nærmeste
fremtid.

Sankthansbål
Vi håber, næste år at sætte ild til et sankthansbål.
I bestyrelsen modtager vi gerne tilkendegivelser
fra beboerne om, hvorvidt dette har interesse.

Slut med flisedeponering mv.
Bestyrelsen har ryddet ud i diverse henlagte
effekter ved skuret i Hesbjergvænget. Al
henkastning af fliser, betonrester, sten o.lign.
FRABEDES på det kraftigste! Hvis du kasserer
noget, som du mener er brugbart for andre, så
benyt renovationsselskabets genbrugspladser eller
annoncer i Gul&gratis.
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Renovation (storskrald)
Husk også, at renovationsselskabet har
afhentningsordning for storskrald: du ringer i
forvejen og bestiller afhentning. Senest kl. 7 den
pågældende torsdag sætter du tingene frem som
aftalt og fastgør en grøn afhentningsmærkat på
effekterne.

Oprydning
Der er et tilbageværende oprydningsprojekt !
Nemlig bagstien, ud mod de kommunale grønne
områder. Her er også deponeret en hel del skrald,
som det vil koste minimum Kr. 6-7.000,- at
fjerne, hvis ikke vi kan klare det ved fælles hjælp.

Vigtige datoer
Onsdag 8. oktober – Lokalhistorisk foredrag.

Bestyrelsen
Formand:
Martin Bille-Hansen, H23, 22 12 88 88,
formand@hinderuplund.net

Kasserer:
Otto Larsen, E36, 65 91 73 40,
otto.larsen@galnet.dk
Næstformand:
Jens Dam, E17, 66 19 46 10 / 28 70 82 77,
jens.e.dam@city.dk
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66 13 40 72
Repræsentant for lejerne.
Kristian Lilliendal, K13, 66 19 15 09,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.
Britta Jørgensen, E22,
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Mikkel Juul Larsen, E46, 22 75 37 18,
mikkel.jl@gmail.com
Medredaktør af nyhedsbreve.

