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Generalforsamling

Sæt farten ned i vængerne!

Den ordinære generalforsamling blev afholdt
torsdag den 10. april. På generalforsamlingen
blev det blandt andet besluttet at indføre kollektiv snerydning af de asfalterede stier. I henhold
til denne beslutning er bestyrelsen ved at udbyde
dette arbejde, så ordningen med vintervedligeholdelse kan træde i kraft fra den kommende
vinter. Referatet er omdelt og kan også findes på
http://www.hinderuplund.net/gf/formelt/generalf
orsamling/index.php. Den nye (uændrede) bestyrelsessammensætning ses på næste side.

Der kommer af og til henvendelser fra beboere,
som er utrygge ved den høje fart, der ofte køres
med i vængerne. Vi skal derfor på ny henstille
til, at der køres langsomt og hensynsfuldt i
vore vænger! Der er rigtig mange legende børn,
husdyr, cyklister og fodgængere, så sæt farten
ned til gåtempo, så du altid kan nå at stoppe,
inden nogen påkøres! Giv gerne henstillingen
videre til naboer og gæster.

Trailerparkering i vængerne forbudt!
Der står desværre ret mange påhængsvogne på
parkeringspladserne i vængerne. De er til stor
gene, da de optager mange af de i forvejen sparsomme pladser. Parkeringspladserne i vængerne
er forbeholdt privatbiler tilhørende beboerne og
disses gæster. Det er desuden forbudt ved kommunal bekendtgørelse at parkere frakoblede
påhængsvogne ud over 12 timer, ligesom enhver
parkering af frakoblede campingvogne på parkeringspladser er forbudt. I forbindelse med generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på, at
mange beboere oplever parkeringen af trailere i
vængerne som et stort problem. Derfor er
denne indskærpelse nødvendig:
Der må ikke parkeres trailere, campingvogne
og lastbiler på vængernes parkeringspladser.
Trailere og campingvogne henvises til campingP-pladsen forrest i Hesbjergvænget, hvortil nøgler udleveres af kassereren mod depositum. Mindre trailere kan evt. parkeres på ejernes egen
matrikel. Desuden påpeges det, at vendepladserne i bunden af vængerne ikke må benyttes
til parkering af nogen art.

Sommerfest
Der er sommerfest for nuværende og tidligere
beboere lørdag den 16. august. Som altid finder
den sted på boldbanen i Hesbjergvænget, hvor
foreningens festtelte vil blive opstillet, så der er
en plads med garanteret tørvejr til alle. Til teltrejsningen skal vi bruge nogle hjælpere fredag
den 15. august klokken 16 og 1-2 timer frem.
Kom og hjælp os med at etablere rammerne for
vor fælles fest – og få en øl eller sodavand for
anstrengelserne!
I år genoptages loppemarkedet, som vil indlede
festdagen klokken 10-12. Klokken 14-16 er der
kaffebord med kagekonkurrence, og klokken 1517 vil der være forskellige lege og bl.a. bemaling af fastelavnstønder for børn. Fra klokken 18
er der grillfest i teltet. Vi får denne gang en slagter til at stege oksefilet, svinekam og kalkunsteg,
og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af
dette tilbud om lækkert kød ad libitum! I baren
sælger vi fadøl, sodavand og god rødvin.
Indbydelsen er omdelt sammen med dette nyhedsbrev. Det er vigtigt at tilmelde sig inden
fristen, da priserne stiger lidt ved senere tilmelding! Indbydelsen findes også på hjemmesiden:
http://www.hinderuplund.net/gf/top/index.php.
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Hjallesevej og Munkerisvej. Dette er jo ganske
tæt på vor bebyggelse, og det er naturligvis en
fordel, at så mange som muligt er bekendt med
det. På generalforsamlingen i 2010 havde bestyrelsen på opfordring af en beboer fremsat forslag om opsætning af en hjertestarter på grundejerforeningens område. Forslaget blev ikke
vedtaget, men nu er der altså kommet et alternativ.

Cykeltur
Årets cykeltur fandt sted søndag den 15. juni. Vi
kørte først til Assistenskirkegården, hvor lærer
Grethe Leopold forestod en spændende vandring
med fortællinger om nogle af de mest interessante grave og monumenter. Derefter gik turen
et smut forbi Tusindårsskoven, inden vi fandt et
idyllisk sted i Roesskovparken, hvor vi kunne
nyde grillpølser, brød, rødvin og kaffe med
hjemmebagt kage i det strålende solskin. En herlig tur, hvor mange af deltagerne fik set steder af
deres by, de aldrig har været før. Vi kan kun opfordre flere af grundejerforeningens beboere til
at deltage i disse herlige årlige cykelture!

Vigtig dato
Lørdag den 16. august kl. 10-24: Sommerfest.

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

Sankthansbål
Omtrent 70 unge som gamle beboere var mødt
frem for at se sankthansbålet blive tændt mandag den 23. juni. Dagen og aftenen havde budt
på en hel del solskin, og selvom der før båltændingen klokken 20 var trukket nogle skyer for
solen, var det en fin sommeraften kun med let
blæst. Således fandt tale, sang og hekseafsendelse sted uden problemer. Efterfølgende bagte
nogle af de yngre beboere snobrød og ristede
skumfiduser.

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 ;-)

Lejerne får medhold igen

Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Odense Kommune havde varslet en forhøjelse af
beløbet, der opkræves af lejerne i Hinderuplund
til afsætning til udvendig vedligeholdelse, fra 32
til 71 kr. pr. m2 pr. 1. februar 2014. Der blev indgivet en klage over denne forhøjelse på vegne af
de kommunale lejere, og Huslejenævnet har nu
afgjort, at beløbet ikke skal stige. Afgørelsen betyder, at afsætningsbeløbet fastholdes på de 32
kr. pr. m2 frem til den 31. januar 2019.

Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.
Stina Engelhardt, H33, 30223057,
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

Hjertestarter
Som mange nok har bemærket, findes der nu en
hjertestarter ved SuperBest/Nordea på hjørnet af
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