GRUNDEJERFORENINGEN HINDERUPLUNDS

NYHEDSBREV

NR

. 30
29. januar 2010

Fastelavnsfest
Grundejerforeningens traditionelle fastelavnsfest
afholdes lørdag den 13. februar. Indbydelse er
omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Oprydningsdag
Alle opfordres til at deltage i den årlige oprydningsdag, som finder sted søndag den 18. april
klokken 10-11. 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!

Håndhævelse af deklarationen
Bestyrelsen har nu igen været bebyggelsen igennem for at se, om der er bedring i, hvorledes de
vedtagne fælles regler overholdes. Vi kan konstatere, at det går bedre nu end tidligere set (jf.
nyhedsbrev nr. 27), men at der stadig er plads til
forbedringer!
Nedenfor følger en opremsning af de forhold,
som ikke overholdes ordentligt (i parentes tallet
fra sidste gennemgang):
47(56) syndere: ”Hegn mod veje og stier
skal være levende eller med levende beplantning på ydersiden”
18(25) syndere: ”Træer tæt på skel beskæres, så de ikke er til gene for naboer”
13(15) syndere: ”Redskabsskure, cykelskure og drivhuse mv. skal anbringes
mindst 40 cm fra skel”
4(13) syndere: ”Baghave/hæk må ikke
rage ud over fortov”
5(12) syndere: ”Forhave/hæk må ikke
rage ud over fortov”
6(6) syndere: ”Skur eller drivhus skal
placeres 50 cm fra bageste fortovskant”
Som det ses, så er der bedring i de grønne dele,

mens skurene jo ikke lige flytter sig. Betragtningerne fra sidste gang om de gule mursten og tilbygninger/udestuer er fortsat gældende, og her
er der desværre ikke nogen bedring. 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.

Brandstiftelse
Vi har desværre konstateret et tilfælde af ildspåsættelse i kvarteret. Der er tale om antændelse af
en fyldt postkasse på et ubeboet hus i Krengerupvænget i december. Branden har heldigvis
kun forårsaget ydre skader på huset, og selvom
der sandsynligvis er tale om drengestreger, er
sagen er alligevel meget alvorlig, og den betragtes derfor som en sag for politiet.

Indbrud i biler og biltyveri
En anden kedelig konstatering er, at vi desværre
stadig jævnlig er udsat for indbrud i biler parkeret i vængerne. Bestyrelsen har også kendskab
til tyveri af en bil i december. Vi har svært ved at
gøre noget forebyggende i denne forbindelse,
men vi vil kraftigt opfordre bilejerne til aldrig at
efterlade noget af værdi i de parkerede biler og i
øvrigt til omgående at anmelde enhver hændelse
til politiet.

Snerydning
Som bekendt har vi megen sne og frost for tiden,
og det er yderst vigtigt, at beboernes fortove,
stier og havegange holdes farbare. Det er grundejerens pligt at sørge for, at fortov m.v. er ryddet
for sne og is senest klokken 7, såfremt snefaldet
er ophørt på dette tidspunkt, og ellers snarest
muligt herefter. Vi henstiller til, at denne bestemmelse overholdes. Tilfælde af overtrædelse
kan politianmeldes.
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Bryggeribesøg

Hækklipning

Bestyrelsen har fået et tilbud om et gruppebesøg
på Krenkerup Gods på Lolland, som for nylig
har etableret et bryggeri. Der lægges stor vægt
på at anvende godsets egne råvarer i ølbrygningen og at forestå næsten alle procestrin selv og
efter høj håndværksmæssig standard. Man vil
som gæst opleve et moderne mikrobryggeri og
få en enestående mulighed for at få indblik i
bryggekunstens mange facetter – samt naturligvis vurdere resultatet med egne smagsløg! Læs
mere på http://www.krenkerupbryggeri.dk.
Besøget tænkes gennemført en lørdag i april
eller maj, og prisen for busrejse og besøg forventes at blive på omkring 300 kr. pr. person.
For at kunne gå videre med planlægningen har
vi brug for tilkendegivelser fra alle interesserede. Vi beder dig/jer derfor sende en e-mail til
mikkel.jl@gmail.com eller ringe på telefon
22753718 senest den 15. marts, hvis du/I kunne
have interesse i at deltage. Tilkendegivelsen er
ikke en bindende tilmelding, men ved at give
den er man sikret en plads, hvis arrangementet
bliver til noget. Vi skal være mindst 20 personer
for at kunne arrangere turen og besøget, så tøv
ikke med at give din/jeres tilkendegivelse!

Gartneren klipper gerne hækkene mod vejene og
de sorte stier tættere, der hvor det ønskes. Ønske
herom rettes til Kristian Lilliendal i Krengerupvænget 13 ved at lægge en seddel i postkassen
senest den 1. juni.

Vigtige datoer
Lørdag den 13. februar: Fastelavnsfest.
Søndag den 18. april: Oprydningsdag
Tirsdag den 27. april: Generalforsamling

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718
formand@hinderuplund.net
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto.leopold@cdnet.dk
Næstformand:
Jens Dam, E17, 66194610 / 28708277,
jens.egeberg.dam@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Opfølgning på arbejdsdagen i oktober
Den nordligste del af skuret i Hesbjergvænget
fik et flot nyt tag i løbet af vor arbejdsdag søndag den 4. oktober. Ligeledes blev der knoklet
ihærdigt med at fjerne alt det genstridige ukrudt,
der var vokset frem i syrenrækkerne ved boldbanen og camping-P-pladsen. De omkring en
snes fremmødte trodsede kulde og regn, som
dog havde blødgjort jorden. Takket være disses
store indsats fik vi bugt med ukrudtet og sikret
skurets tæthed i mange år fremover.
Efter arbejdsdagen har gartneren flyttet den ene
syrenrække lidt, så der optages mindre af boldbanen og camping-P-pladsen. Mellem syrenerne
ved boldbanen er der sået græs, og vi har bedt
gartneren om at vedligeholde beplantningen
fremover ved at foretage jævnlig ukrudtsfjernelse, fræsning og græsslåning.
Vi har desuden aftalt med gartneren, at ukrudtsbrænding på vængernes skråparkeringspladser
og renholdelse af de beplantede trekanter ved
samme øges fra fire til seks gange årligt.

Kristian Lilliendal, K13, 66191509 / 21234713,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.
Britta Jørgensen, E22, 65917920
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
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