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Bom, bump og bevoksning

Cykeltur

Bestyrelsen har i september rettet henvendelser
til Odense Kommune vedrørende tre forhold,
som vi ønsker forandret. Det drejer sig om forbedringer af faciliteter, som kommunen er ansvarlig for.

I år var der for andet år i træk arrangeret en fælles cykeltur. Den fandt sted om eftermiddagen 2.
pinsedag, den 24. maj, og havde deltagelse af 10
personer. Turen gik til Stige Ø, hvor der blev
grillet pølser og nydt øl, sodavand, rødvin, kaffe,
te og hjemmebagt kage. Trods en del regn om
formiddagen holdt det tørt under turen, og enkelte solstrejf blev det også til. Lidt vind var der
dog, så forplejningen halvvejs var velfortjent.
Der blev i alt tilbagelagt cirka 30 kilometer.

For det første er det en ændret udformning af
bommen mellem stien nord for Erholmvænget
og grusstien gennem Hinderuplundparken. Brugere af disse stier vil vide, at denne bom er ganske uhensigtsmæssig, idet den er udelt og strækker sig tværs over hele stibredden, så man må ud
i de ofte mudrede rabatter for at passere den. En
tidligere henvendelse resulterede ikke i nogen
ændring, men vi håber, at der nu vil ske noget.
For det andet har vi gjort opmærksom på, at vejbelægningen i vore tre vænger efterhånden er
præget af huller og ujævnheder i en betragtelig
udstrækning. Hullerne er flere steder ret store,
og forsænkninger som følge af tidligere opgravninger fører til dannelse af store pytter i forbindelse med regn. Denne henvendelse ligger i forlængelse af bemærkninger fremsat på årets generalforsamling.
Den tredje henvendelse drejer sig om bevoksningen ved vængernes vestlige udkant, hvilket
vil sige på grænsen mellem de bageste husrækker og Hinderuplundparken. Krattet er temmelig
massivt og breder sig flere steder ud over stierne, der følgelig kan være dårligt farbare på
grund af udhængende grene samt nedfaldne blade, frugter, bær og kviste. Vi har derfor anmodet
kommunen om, at bevoksningen ryddes, så der
overalt er et helt frit bælte på 1-1,5 meter mod
kanten af stien, hvor vort område begynder.
Kommunen har bekræftet, at alle tre henvendelser er modtaget og sendt videre til rette vedkommende, som behandler sagerne.

Sankthansbål
Der var igen i år sankthansfest i grundejerforeningen. Med cirka 70 fremmødte var det endnu
en gang en succes. Ud over båltale, midsommervise og hekseafbrænding var der i år også grillpølser og brød til børnene. Vi fik endvidere indviet det nye bålfad, som er indkøbt for at skåne
boldbanens græs.

Sommerfest
Sommerfesten anno 2010 lørdag den 15. august
forløb rigtig godt. Med 17 boder ved loppemarkedet – tre flere end sidste år – og en stand fra
Arbejdernes Landsbank var teltkapaciteten udnyttet til det yderste, og der var ganske fin aktivitet. Eftermiddagens kagebord imponerede virkelig med mange rigtig kunstfærdige og kreative
– og særdeles velsmagende – bidrag. I år var der
både en børne- og en voksenkomité til at bedømme kagerne og tildele præmier til ophavsmændene til de bedste. Efter kaffen og kagen
blev der leget til den store guldmedalje – blandt
andet blev rigtig mange flødeboller sendt ud på
en flyvetur …
Som noget nyt i forhold til de seneste år var der
ved aftenfesten mulighed for at være med i en
fælles helstegt pattegris. 42 voksne og børn
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havde valgt dette, og der var rigeligt til dem alle
i den store gris fra René Slagter! I alt var der
ikke færre end 98 mennesker til spisning, som
traditionen tro inkluderede stort sammenskudt
salatbord, så teltet var endnu en gang helt fyldt.

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 ;-)

I bestyrelsen vil vi gerne sige tak for endnu en
dejlig sommerfest. En særlig tak vil vi rette til
alle, som hjalp til med at sætte telt op fredag eftermiddag og tage det ned søndag middag og
som gav en stor hånd med under afviklingen af
arrangementerne i løbet af lørdagen.

Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.
Kristian Lilliendal, K13, 66191509 / 21234713,
kristian@hinderuplund.net
Ansvarlig for fællesfaciliteter og kontakt med
leverandører.

Vigtig dato
Lørdag den 5. marts 2011: Fastelavnsfest.

Bestyrelsen

Britta Jørgensen, E22, 65917920
adj_bbj@post.tele.dk
Sekretær.

Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718
formand@hinderuplund.net

Stina Engelhardt, H33, 30223057
stinaenglehjerte@gmail.com
Ansvarlig for fester og events ;-)
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