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Fastelavnsfest
Grundejerforeningens traditionelle fastelavnsfest
afholdes lørdag den 21. februar. Indbydelse er
omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Oprydningsdag
Alle opfordres til at deltage i den årlige oprydningsdag, som finder sted lørdag den 18. april
med start klokken 10. Her har man en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af
vort område, idet vi her fjerner det skidt, som uundgåeligt hober sig op i vængerne i årets løb.
Sæt derfor kryds i kalenderen ved denne dag!

Hesbjergvænget
Vi har nu afsluttet projektet med at fjerne birkeog lærketræer foran husene på Hesbjergvænget,
således som generalforsamlingen vedtog i foråret 2008. Der er plantet 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 meget vedligehold.
I enderne nærmest de ”sorte” stier er sået lidt
græs, således at der er gå-adgang til boldbane og
camping-P-arealet. Ud mod Hesbjergvænget er
også sået græs, således at oversigtsforholdene
bevares som nu.
Vi håber, at du vil skåne græsset i den første tid,
indtil det har fået rigtigt fat!

Håndhævelse af deklarationen
Bestyrelsen har foretaget en første gennemgang
af bebyggelsen for at se, hvorledes det står til
med at overholde de fælles vedtagne regler for
håndhævelse af deklarationen. Det skal siges, at
det er meget svært at skelne mellem udestuer og
egentlige tilbygninger! Endvidere kan vi konstatere, at byggesagskontoret har givet tilladelser til
udestuer med udvendig træbeklædning, men

hvor udestuen kun minimalt adskiller sig fra en
egentlig tilbygning. Når vi vedtog retningslinjer
for tilbygningers udseende var det – i hvert fald
fra bestyrelsens side – ment som et forsøg på at
få gule mursten i de mere permanente udvidelser, men dette er desværre ikke tilfældet i praksis.
Nedenfor følger en opremsning af de forhold,
som ikke overholdes ordentligt:
56 syndere: ”Hegn mod veje og stier skal
være levende eller med levende beplantning på ydersiden”
25 syndere: ”Træer tæt på skel beskæres,
så de ikke er til gene for naboer”
15 syndere: ”Redskabsskure, cykelskure
og drivhuse mv. skal anbringes mindst
40 cm fra skel”
13 syndere: ”Baghave/hæk må ikke rage
ud over fortov”
12 syndere: ”Forhave/hæk må ikke rage
ud over fortov”
6 syndere: ”Skur eller drivhus skal placeres 50 cm fra bageste fortovskant”
Endelig er der set en ureglementeret
ovenlysanordning (kuppel) og et enkelt
tilfælde af overmaling af de gule sten.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en opfordring
til at få ovenstående bragt bedre i orden snarest
muligt. Når forsommeren nærmer sig, forbeholder vi os ret til en fornyet gennemgang med efterfølgende indkastning af meddelelse med kritisable forhold i de enkelte huse.

Campingvogne
Kassereren opfordrer til, at der anbringes oplysning om ejermand på de enkelte vogne (f.eks.
bare H49 eller lignende i vinduet), således at det
er nemmere at få flyttet en vogn, når behovet opstår.
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Rotter

Bestyrelsen

Der har igen været observeret rotter i området.
Vi har kontaktet varmemesteren fra Kørupvænget-bebyggelsen, som oplyser, at de har Mortalin
til at bekæmpe rotterne. Vi hører gerne om rotteobservationer.

Formand:
Martin Bille-Hansen, H23, 22 12 88 88,
formand@hinderuplund.net
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65 91 73 40,
otto.leopold@cdnet.dk

Storskrald
Vi vil gerne minde om, at Odense Renovation
A/S har en afhentningsordning for storskrald,
som gør det nemt for dig at komme af med affald og dermed at holde både din grund og hele
vort område ryddeligt og pænt. Der afhentes haveaffald, pap, metal, elektronikskrot og brandbart restaffald. Afhentningen er gratis og sker
efter henvendelse til renovationsselskabet. Læs
mere i den nylig omdelte Affaldshåndbogen
2009.

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.

Historisk foredrag den 8. oktober
Onsdag den 8. oktober havde grundejerforeningen inviteret alle beboere til gratis foredrag om
Odenses og Hinderuplunds historie ved stadsarkivar Jørgen Thomsen, der velvilligt stillede sig
selv og sin viden til rådighed for de interesserede for en aften. Arrangementet fandt sted i
Odenses stadsarkiv, Historiens Hus, på Klosterbakken og havde tilslutning fra omkring en snes
beboere fra vor bebyggelse. Jørgen Thomsen
gav et spændende foredrag om Odenses historie
efter 1945 med særlig fokus på udviklingen i
den sydlige del af byen, hvor blandt andet vort
kvarter opstod i 1957-1958. Der blev vist interessante gamle billeder af området før bebyggelsen og fra Hinderuplunds tidlige år, og disse
blev suppleret med historier fra arkivet. Noget af
dette vakte genkendelse hos nogle af de ældre
beboere. Efterfølgende var der rundvisning i Historiens Hus – den gamle bibliotekssal – og de
fremmødte kunne studere optegnelser, myndighedsgodkendelser, byrådsreferater og deslige af
relevans for Hinderuplund. Der var også mulighed for at undersøge, hvem der oprindeligt har
boet i de enkelte huse i bebyggelsen. Foreningen
trakterede med øl, vand og et glas vin.

Britta Jørgensen, E22,
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Mikkel Juul Larsen, E46, 22 75 37 18,
mikkel.jl@gmail.com
Redaktør af nyhedsbreve.

Vigtige datoer
Lørdag den 21. februar: Fastelavnsfest.
Lørdag den 18. april: Oprydningsdag.
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