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Oprydningsdag
Foråret har meldt sin ankomst, og det er nu tid
til at komme det i møde ved at fjerne det i den
mørke tid akkumulerede affald, som solens stråler nu ubarmhjertigt afslører. Søndag den 6.
april klokken 10-11 bruger vi i fællesskab en
time på at få bugt med skidtet i vort område. Når
alle giver et nap med, får vi det hurtigt gjort
pænt og ryddeligt igen til alles fornøjelse, så
kom og brug en time af din søndag formiddag på
det gode formål! Som altid belønnes alle med en
øl eller vand efter indsatsen. Vi mødes ved skuret forrest i Hesbjergvænget.

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag den
10. april fra klokken 19.00. Indkaldelse er omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

ret), er træerne allerforrest i Hesbjergvænget i
den seneste tid blevet fældet. Baggrunden er, at
mange af træerne var i dårlig stand, og vi har
haft forskellige fagmænd til at vurdere, hvad der
kunne gøres, i forlængelse af en generalforsamlingsbeslutning fra 2008. Inden vi nåede at modtage tilbud på noget, væltede et par af birketræerne ud over Kallerupvej i stormen den 28. oktober. De fleste af de øvrige træer var enten udgåede, havde kort levetid tilbage eller ville være
meget udsatte som enkeltstående træer ved fældning af de døde/syge. En gennemgribende sanering var altså nødvendig, og derfor valgte bestyrelsen at benytte sig af et tilbud, hvor alle træerne fældes, og der plantes nye bøge og ege. Genplantningen er i gang, og det er vores håb, at beboerne (særligt i de forreste rækker) vil bære
over med åbenheden mm. her i overgangsfasen,
mens de nye træer vokser til. Vi er overbeviste
om, at det bliver rigtig pænt.

Nyt hegn ved boldbane
En meget ihærdig indsats fra Kim Palbom, Hesbjergvænget 4, og god assistance fra facilitetsansvarlig Frank Baaring Rasmussen har ført til,
at det gamle hegn bag det nordlige mål på boldbanen forrest i Hesbjergvænget nu er erstattet af
et splinternyt! Det gamle hegn var i dårlig forfatning og væltede i sidste års storme. Med deres
særdeles prisværdige initiativ og arbejde har
Kim og Frank sparet grundejerforeningen for
rigtig mange penge, og det siger vi dem rigtig
mange tak for! Nu kan de fodboldglade skyde
foråret i gang, og bilerne kan stå i fred på parkeringspladsen på den anden side af hegnet.
Kim og Frank har også opsat et permanent stativ
til ophængning af fastelavnstønder ved boldbanens østlige langside. Stor tak for dette også!

Træer ud mod Kallerupvej
Som rigtig mange har bemærket (og kommente-

Snerydning
Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, fremsætter bestyrelsen forslag om
fælles snerydning af de asfalterede stier mm.
Rydning, grusning/saltning og renholdelse af stierne er en grundejerforpligtelse på linje med
pasning af fortovet. Pligten påhviler de tilstødende grunde, så det er altså beboerne i enderækkehusene, der har ansvaret for de asfalterede
stier parallelt med vængerne. De relevante husstande er blevet gjort bekendt med dette qua en
meddelelse omdelt den 2. december 2013. Det
resulterede i, at flere i den forgangne vinter ryddede deres stykke af stierne, men der er stadig
mange steder, hvor forpligtelsen ikke blev overholdt. Vi fremsætter derfor forslag om at fritage
endehusbeboerne fra at skulle rydde sne mm. og
i stedet overdrage vintervedligeholdelsen til et
firma, som betales for arbejdet af grundejerforeningen.
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det annoncerede tidspunkt. Nogle oplevede derfor desværre at gå delvis eller helt glip af tøndeslagningen. Det er naturligvis meget beklageligt,
og i bestyrelsen har vi som konsekvens besluttet
at ændre starttidspunktet i indbydelsen til 13.15
fra næste år for ikke at risikere samme scenario.

Husk at rydde op efter dig selv!
Vi har desværre konstateret flere tilfælde af, at
affald er blevet henkastet eller efterladt på vore
fællesarealer – blandt andet en radiator og nogle
tagplader ved skuret i efteråret. Det er ikke bestyrelsens opgave at gå og rydde op efter folk,
og det koster foreningen dyrt at få affaldet fjernet af en vognmand! Derfor henstiller vi til, at
Odense Renovations gratis afhentningsordning
for storskrald benyttes, hvis man ikke selv har
mulighed for at fragte sit affald til genbrugsstationen.

Husk at meddele ejerskifte!
Kassereren henstiller på ny til, at man husker at
meddele ham, når der finder et ejerskifte sted.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om navn
og bopæl på den/de nye ejer(e) samt dato for
overdragelsen.

Det blev også konstateret, at det haltede gevaldigt med at få ryddet op efter nytårsfejringen i
vængerne og især på vendepladserne, hvor det
flød med affyret nytårsskyts mm. Således lignede vendepladsen i Krengerupvænget ifølge en
beboer en ”krigszone” i flere dage. Husk derfor
nytårsdag at rydde op, der hvor du har været
med til at skyde af! Vi mener ikke, at det skal
være naboer mv., der ikke har deltaget i affyringen, som skal rydde op efter andre.

Vigtige datoer
Søndag den 6. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 10. april kl. 19: Generalforsamling.
Mandag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.

Lapning af huller i Hesbjergvænget
Efter en beboerhenvendelse har Odense Kommune den 14. januar endnu en gang foretaget
stoplapning af nogle af de værste huller i Hesbjergvænget. Lapningerne er utilstrækkelige og
af ringe kvalitet som sædvanlig, men kommunen
har som bekendt tidligere gjort det klart, at der
ikke kan blive tale om et nyt slidlag, som vi
ellers anser som den eneste sikre og varige løsning.

Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.
Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Fastelavnsfest
Årets fastelavnsfest løb af stabelen lørdag den 1.
marts. 57 børn og 56 voksne var tilmeldt, og
vejret var dejlig mildt på denne årets første forårsdag. Traditionen tro var der tøndeslagning,
fastelavnsboller, slikposer, sodavand, kaffe og te
ved arrangementet på boldbanen.

Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.

Starttidspunktet var som de tidligere år angivet
til klokken 13.30 i indbydelsen. Imidlertid var
Odense Skoleorkester færdige med deres rute
gennem vængerne lidt tidligere end sædvanligt,
og tøndeslagningen blev derfor igangsat lidt før

Stina Engelhardt, H33, 30223057,
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

2

