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Jubilæumsnyhedsbrev
Som du måske har bemærket, bærer dette nyhedsbrev nummer 50. Det første nyhedsbrev i
denne serie udkom for godt 14 år siden, den 18.
oktober 2002, hvor det blev lanceret af den på
det tidspunkt nyvalgte daværende formand Jeppe Bundsgaard og hans bestyrelse. På samme tid
blev grundejerforeningens hjemmeside søsat, og
netop på hjemmesiden finder du alle 50 udgaver
af nyhedsbrevene under www.hinderuplund.net/
gf/nyhedsbrev.

Rensning og udbedring af kloakker
I forlængelse af beslutningen på forårets generalforsamling om at foretage opretning af fortove samt efterse, udbedre og nyetablere nedløbsbrønde har bestyrelsen indhentet tilbud på
rensning og udbedring af nedløbsbrøndene på
grundejerforeningens område. Det drejer sig om
i alt 35 nedløbsbrønde, og de er placeret i fortovene foran husrækkerne. Kloakker på grundejernes egne matrikler og i de asfalterede stier
langs vængerne er altså ikke omfattet, da vedligeholdelsespligten for disse påhviler henholdsvis den private grundejer og Odense Kommune.
Bestyrelsen har i første omgang valgt N.C. Johansen & Søn ApS til at rense de 35 nedløbsbrønde, hvilket er sket i løbet af efteråret. Vi har
bedt firmaet foretage en tilstandsregistrering af
brøndene i forbindelse med rensningen, så vi
kan danne os et overblik over, hvilke udbedringer der måtte være nødvendige. Vi forventer at
få foretaget de mest kritiske udbedringer snarest
muligt i det nye år samt at etablere det nødvendige antal nye brønde løbende i tråd med generalforsamlingsbeslutningen.
Endvidere har vi været i dialog med kommunen
om rensning af nedløbsbrøndene i de fire asfalterede kommunale stier langs vængerne. Kommunen hævder at foretage jævnlig rensning af
disse brønde. I et konkret tilfælde er det konsta-

teret, at en tilstoppet kloak blev renset af kommunen efter en beboerhenvendelse, men det har
ikke været muligt at bekræfte, om der er foretaget en generel gennemgang af alle brøndene i
stierne. Det kan tilføjes, at kommunen har asfalteret stien på den sydlige side af Krengerupvænget, hvor dårlige afvandingsforhold var til stor
gene for nogle beboere.

Ny leverandør af vintervedligeholdelse
Da den entreprenør, Allested Anlæg & Rengøring, som vi hidtil haft hyret til snerydning og
saltning på de fire asfalterede stier, ikke længere
udfører denne type opgave, har bestyrelsen indhentet nye tilbud og på baggrund heraf indgået
aftale med det lokale firma OKNygaard A/S om
overtagelse af opgaven.
Husk at fortovene mellem husrækkerne og stierne bag de bageste rækker fortsat skal ryddes og
glatførebekæmpes af de enkelte grundejere, da
der ikke har været det fornødne generalforsamlingsflertal for at udvide omfanget af den fælles
vintervedligeholdelsesordning.

Festudvalg søges!
I 2017 fylder bebyggelsen Hinderuplund 60 år.
Det ønsker vi at fejre ved sommerfesten, og i
den forbindelse søger vi nogle beboere med gåpåmod og kreative idéer, som vil hjælpe med at
arrangere en fest, der gerne må være lidt ud over
det sædvanlige. Vi vil gerne have etableret et
festudvalg, som fremadrettet kan stå for sommerfesterne, hvis folk ønsker, at de skal fortsætte. Så jubilæumsfesten er alletiders chance
for at komme på banen med alle de festlige idéer
og få sat sit præg på festlighederne her i området! Kontakt en af de to festansvarlige (se højre
spalt på sidste side), hvis du vil være med.
Uden nye kræfter kan vi ikke opretholde de årlige fester!
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nøgler udleveres af kassereren mod et beskedent
depositum. Mindre trailere kan evt. parkeres på
ejernes egen matrikel. Større ladvogne, varebiler
og andre arbejdskøretøjer henvises til parkering
på f.eks. Kallerupvej, hvor der er bedre plads.

Behov for fornyelse i bestyrelsen
Fra vor mangeårige kasserer Otto Leopold lyder
der følgende meddelelse:
”Jeg har siddet i bestyrelsen for Grundejerforeningen Hinderuplund siden efteråret 2004 og
beklædt kassererposten siden foråret 2006. Jeg
har således – efter min mening! – udstået ’værnepligten’ og giver gerne plads til en ny kasserer.
De sidste mange år har beboere i Erholmvænget
trukket langt det største læs i bestyrelsen, og det
er min fornemmelse, at flere kunne tænke sig at
træde ud.
Det kræver blot, at andre beboere viser sig som
sociale medmennesker, der er villige til at bruge
lidt tid til gavn for fællesskabet her i Hinderuplund.
For mit vedkommende vil jeg gerne bidrage til
en smidig overgang til en ny kasserer, som jeg
vil yde al den støtte til, som der bliver bedt om.
Jeg vil derimod IKKE blande mig i den nye kasserers måde at løse opgaven på.
I håbet om, at der kan findes en ny kasserer ved
den kommende generalforsamling den 6. april
2017, stiller jeg hermed pladsen ledig.”

Over 100 i Facebook-gruppen
Måske ved du allerede, at Grundejerforeningen
Hinderuplund i cirka halvandet år har haft sin
egen gruppe på Facebook. Den har nu rundet
100 medlemmer. Gruppen er
forbeholdt
grundejerforeningens beboere og ejere,
og her deles information om
arrangementer og begivenheder, mens gruppens medlemmer også kan
komme i kontakt med hinanden angående
køb/salg/bytning af ting og sager samt få hjælp
og oplysninger af hinanden. Det er en
supplerende
kommunikationskanal
til
grundejerforeningens
nyhedsbreve
og
hjemmeside. Gruppen hedder Grundejerforeningen Hinderuplund, og med en søgning på
Facebook finder du den nemt.

Cykeltur

Bestyrelsen håber meget, at der er nogen, der er
interesseret i at melde sig som kandidat til posten som kasserer og/eller bestyrelsen i øvrigt.
Kontakt formanden eller kassereren for en uformel snak – vi byder gerne på en kop kaffe eller
lignende! Prik også gerne til naboen eller en
anden, som, du mener, kunne være interesseret.

Sommerens fælles cykeltur lå i år på grundlovsdag, søndag den 5. juni. Turen gik til Elmelund
Skov i det flotte vejr. Traditionen tro blev der
undervejs serveret grillpølser med brød, et glas
rødvin eller en sodavand og dejlig hjemmebagt
kage med en kop kaffe eller te.

Sankthansbål

Benyttelse af parkeringspladserne

Cirka 80 var mødt op til bål sankthansaften, som
i år var en torsdag. Vi var heldige at have flot
vejr her i Hinderuplund, mens der adskillige steder tæt på var meget voldsom regn. Hos os blev
det ved et truende optræk tidligt på aftenen og
en skyet himmel, men tørt og varmt. Der blev
sunget midsommervise og afbrændt en flot heks.

Vi har fundet anledning til at minde om, at parkeringspladserne i vængerne er en del af den
kommunale vejmatrikel, og dermed gælder reglerne for offentlig vej på alle disse pladser. Det
betyder, at der ikke må henstilles køretøjer, der
ikke er indregistrerede. Der må endvidere ikke
parkeres nogen former for påhængsvogne ud
over 12 timer, og endelig er det heller ikke tilladt at parkere køretøjer med en totalvægt over
3500 kg (lastbiler, busser og lignende) mellem
kl. 19.00 og 07.00. Vendepladserne i bunden af
vængerne ikke må benyttes til parkering af nogen art.

Sommerfest
Der var sommerfest lørdag den 20. august, hvor
vi i år startede klokken 13 med loppemarked og
havde kagebord overlappende hermed. Vejret
var til, at vi kunne sidde udenfor med kaffen og
kagen, efter at kagekonkurrencens vindere var
blevet udråbt. Desværre var der kun indleveret
tre hjemmebagte kager, så vi måtte supplere med

Vi henviser trailere og campingvogne til camping-P-pladsen forrest i Hesbjergvænget, hvortil
2

GRUNDEJERFORENINGEN HINDERUPLUNDS NYHEDSBREV NR. 50
bagværk fra den nyligt genåbnede lokale bager. I
loppemarkedet var der otte boder, og handlen
stod på i et par timer. Børn og voksne spillede
vikingespil, og der blev malet fine fastelavnstønder. Til grillfesten om aftenen var vi cirka 80
personer. Der var masser af lækre sager på det
fælles tilbehørsbord, og folk grillede selv deres
medbragte kød mm. Aftenen bød på musik, sang
og dans og senere hygge omkring et bål.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 51152244,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 40937340,
leopold@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.

I år kan vi desværre ikke bringe en tak til dem,
som hjalp til med at slå telte op fredag eftermiddag før festen, for det var kun medlemmer af
bestyrelsen, der var mødt op til denne tjans.
Søndag efter festen var det også småt med ekstra
hænder til at hjælpe med tage teltene ned igen.
Det er medvirkende til bestyrelsens ønske om at
etablere et festudvalg med kræfter uden for bestyrelsen, hvis man ønsker, at sommerfesterne
skal have en fremtid.

Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul!
Fra bestyrelsens side vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboere og ejere en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!

Martin Lund, E26, 21131175,
martin@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)

Vigtige datoer

Steen Jeppesen, E18, 60630201,
steen@hinderuplund.net

Lørdag den 25. februar kl. 13.15: Fastelavnsfest.
Søndag den 2. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 6. april kl. 19: Generalforsamling.
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