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Generalforsamling
Grundejerforeningen afholdt årets ordinære generalforsamling torsdag den 6. april. To garvede
bestyrelsesmedlemmer takkede af efter mange
års tro tjeneste, nemlig Jens Egeberg Dam og
Otto Leopold. Jens blev valgt ind i bestyrelsen i
2007 og har været næstformand siden 2008.
Derudover har han været primus motor på de
fleste fester og øvrige arrangementer, vi har haft
i grundejerforeningen i det forløbne årti, ligesom
han har ydet en fantastisk indsats med en lang
række vedligeholdelses- og anlægsopgaver og
meget andet. Otto har siddet i bestyrelsen siden
2004 og har bestridt posten som kasserer i 11 år
siden 2006. Han har udført arbejdet med en helt
særlig og betryggende omhu, så der har været
styr på selv den mindste detalje. Rigtig mange
timer er ofret i fællesskabets tjeneste, ikke blot
med at forvalte vore fælles penge, men også
med at skabe rammer for det sociale liv og opretholde områdets ryddelighed og ordentlighed.
Både Jens og Otto har været særdeles dedikerede og arbejdsomme i udførelsen af deres hverv,
og vi skylder dem en meget stor tak!
Som ny kasserer valgtes Maja Maria Hove
Thomsen, og den anden ledige bestyrelsespost
blev besat af Aage Rasmus L. Kromann, som
havde været suppleant. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Martin Lund som ny
næstformand. Se sammensætningen af den nye
bestyrelse og fordelingen af ansvarsområder på
side 2.
På generalforsamlingen valgte bestyrelsen at
trække sit forslag om at nedlægge fastelavns- og
sommerfesterne, idet der blev fundet folk til et
festudvalg, som vil arbejde med at videreføre
disse arrangementer.
Bestyrelsens andet forslag, som gik på at udvide
vintervedligeholdelsesordningen til at omfatte

alle fortove og stier, blev vedtaget, hvorved fortovene mellem husrækkerne og stierne bag de
bageste rækker fremover ryddes og saltes af
grundejerforeningens leverandør af vintertjeneste, som for tiden er OKNygaard A/S.
Referatet fra generalforsamlingen er vedlagt dette nyhedsbrev.

Festudvalg – gode input søges!
På generalforsamlingen var der generelt meget
stor opbakning til at bevare sommerfesten og de
øvrige aktiviteter i foreningen, og et festudvalg
blev ved hurtig håndsoprækning etableret.
Udvalget har haft sit første møde og tæller i
version 1.0 fire medlemmer – de er Maja K19,
Marie K53, Katja H8 og Lisa K47. De vil
MEGET gerne være bredere repræsenteret, så
flere medlemmer er meget velkomne. Man kan
også være "flydende medlem" og blot møde op
til et enkelt møde, hvis man har en idé og gerne
vil bidrage. Alle og alt er velkomment ...
Mødedatoer bliver lagt op på vores Facebookgruppe, Grundejerforeningen Hinderuplund –
alternativt kan man altid tage kontakt til Lisa i
K47.
Fokus på nuværende tidspunkt er på jubilæumsfesten (se næste side), men der er også allerede
bragt et bankoarrangement i stand (se herunder),
ligesom der er tanker om fodboldleg ...
Kom frisk og bidrag – vi har brug for dig!

Banko – nyt initiativ fra festudvalget!
Nye arrangører betyder nye idéer. Det nystiftede
festudvalg har således besluttet at erstatte den
årlige cykeltur med nogle andre tiltag, som gerne skulle vinde større opbakning. Søndag den
28. maj er der som antydet ovenfor bankoarrangement i telt i haven hos den nye kasserer, Maja
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i K19, klokken 11-15. Der vil være kaffe/te og
kage samt en bankoplade for 25 kr. og mulighed
for at tilkøbe plader for 10 kr./stk. En god mulighed for at være social med dine naboer og en
chance for at vinde hyggelige præmier! Tilmelding på kasserer@hinderuplund.net eller SMS til
tlf. 53565248.

hansen & Søn ApS udvalgt de mest kritiske arbejder at igangsætte. Det har ført til etablering af
en ny brønd og sænkning af en eksisterende i en
fortovsrække i Erholmvænget, og flere kloakudbedringer er på vej. I tråd med generalforsamlingsbeslutningen fra 2016 forventes arbejdet
med kloakkerne og opretning af fortove at
strække sig over adskillige budgetår.

Sankthansbål
Skraldespande skal lukkes

Vi holder en god tradition ved lige, når vi tænder
sankthansbål fredag den 23. juni klokken 20 på
boldbanen forrest i Hesbjergvænget. Kom og
vær med til at sende heksen til Bloksbjerg og
synge midsommervisen. Medbring gerne drikkevarer og lidt at riste over bålet.

Indimellem observeres det, at der står skraldespande, som ikke er blevet lukket – enten som
følge af forglemmelse, eller fordi de er overfyldte. Vi vil gerne påpege, at det er vigtigt, at skraldespandene lukkes, da der ellers kan opstå problemer med ildelugt, rotter eller spredning af affald på grund af dyr eller blæst. Så husk venligst
altid at lukke låget på skraldespanden helt!

Sommerfest – jubilæum!
Lørdag den 26. august løber årets sommerfest
af stablen – og i år er det ikke bare en sommerfest, det er en 60-års jubilæumsfest, og det bliver
et brag. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ...

Vigtige datoer
Søndag den 28. maj kl. 11-15: Banko i K19
Fredag den 23. juni kl. 20: Sankthansbål.
Lørdag den 26. august kl. 13-24: Sommerfest.

Eftermiddagen bliver fyldt med masser af sjove
aktiviteter for både store og små. Traditionen tro
bliver der også både tøndemaling og kagekonkurrence – så gå allerede nu i træning, og giv din
Blomsterberg-wannabe nabo kamp til stregen!

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 51152244,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.

Hvorvidt der igen i år bliver loppemarked, er
endnu ikke afklaret. Brugerinddragelse er jo
"oppe i tiden", så festudvalget har besluttet at
lægge det til afstemning i Hinderuplunds Facebook-gruppe. Så endnu en god grund til at finde
Facebook-gruppen (som de pt. 117 andre medlemmer) og være med i fællesskabet der :-)

Kasserer:
Maja Maria Hove Thomsen, K19, 53565248,
kasserer@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.

Hvis du ikke er på Facebook og gerne vil give
din mening om loppemarked til kende, er du velkommen til at meddele den til Lisa K47.

Næstformand:
Martin Lund, E26, 21131175,
martin@hinderuplund.net

I vil selvfølgelig som altid få en invitation i
postkasserne med tilmeldingsseddel og mere udførlig information. Den bliver omdelt, når vi
kommer tættere på arrangementet. Men sørg allerede nu for at reservere datoen, så vi bliver
mange til sammen at fejre vort jubilæum.

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

Kloakker

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

Som led i processen med at udbedre og nyetablere nedløbsbrønde på grundejerforeningens område har vi på baggrund af egne observationer og
en registrering foretaget af kloakfirmaet N.C. Jo-

Aage Rasmus L. Kromann, H34, 29121912,
aage@hinderuplund.net
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