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Vintertjeneste på fortove og stier

Mere fornyelse i bestyrelsen

I medfør af beslutningen på generalforsamlingen
i april 2017 om at udvide vintervedligeholdelsesordningen til at omfatte alle fortove og stier
indgik bestyrelsen i efteråret en ny kontrakt med
OKNygaard A/S. Den indebærer en udvidelse af
firmaets opgave til også at indbefatte rydning og
saltning af fortovene mellem husrækkerne og
stierne bag de bageste rækker.

Det er nu igen blevet tid til udskiftning i bestyrelsen, og vi skal derfor have fundet nogle nye
ejere med mod på at udføre et stykke spændende
frivilligt arbejde i fællesskabets tjeneste. Et par
mangeårige bestyrelsesmedlemmer ønsker at
overlade deres poster til nye kræfter. Formand
gennem ni år Mikkel Juul Larsen meddeler:

Efter lidt startvanskeligheder har entreprenøren
fået styr på løsningen af opgaven, så der nu saltes tilfredsstillende. Entreprenøren anmoder dog
om, at der ikke parkeres cykler, barnevogne mv.
på fortovene, idet det vanskeliggør saltningen i
morgentimernes mørke og risikerer at give skader. Der henstilles derfor til, at cykler mv. trækkes ind på egen grund – f.eks. plæne, havegang
eller skur.

Fastelavnsfest
Grundejerforeningens traditionelle fastelavnsfest
afholdes lørdag den 10. februar. Indbydelse er
omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Oprydningsdag
Alle opfordres til at deltage i den årlige oprydningsdag, som finder sted søndag den 8. april
klokken 10-11. Her har man en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vort
område, idet vi i fællesskab fjerner det skidt, der
hober sig op i vængerne i årets løb. Sæt derfor
kryds i kalenderen ved denne dag! Vi mødes
som altid ved skuret forrest i Hesbjergvænget og
udfører en times indsats i den gode sags tjeneste,
hvilket belønnes med en øl eller vand bagefter.

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes torsdag den
12. april fra klokken 19.00. Indkaldelse uddeles
ultimo marts.

”Som udmeldt til mine bestyrelseskolleger i forbindelse med mit seneste genvalg for små to år
siden genopstiller jeg ikke til formandsposten efter den nuværende periodes udløb ved generalforsamlingen 2017. Jeg blev valgt til bestyrelsen
første gang i 2008 og har været formand siden
2009, så efter et årti mener jeg, at tiden nu er
moden til, at andre tager over.
Det har været en spændende tid, hvor der efter
min mening er blevet udrettet mange gode ting
af både dagligdags og nyskabende karakter. I
perioden er sommerfesten blevet etableret som
et af årets store, faste højdepunkter, og sankthansbålet er blevet (gen)indført. Vi har fået en
fælles snerydningsordning, og arbejdet med at
nyanlægge og renovere kloakker og fortove er
iværksat. Områderne både foran og omkring
boldbanen og camping-P-pladsen forrest i Hesbjergvænget er blevet renoveret med ny beplantning og nyt hegn mv. Der er kommet permanente
mål på boldbanen, og på foreningens legeplads
bag Hesbjergvænget er der opsat nye legeredskaber. Vi er desuden kommet i yderligere kontakt med hinanden gennem oprettelsen af foreningens egen gruppe på Facebook, som er et
ekstra kommunikationsforum, hvor mange sager
nemt og hurtigt finder en løsning.
Det har været dejligt at være med til at gøre en
forskel, og netop denne fornemmelse, håber jeg,
vil være motivationen for, at nogle af jer andre
nu træder til og er med til at sætte jeres præg på
området. Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at
man melder sig som kandidat til formand eller
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en bestyrelsespost, når der afholdes generalforsamling den 12. april. Tag meget gerne kontakt
til mig eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis du ønsker en snak om, hvad hvervene
indebærer.

blev fejret på behørig vis. Festudvalget havde
virkelig lagt sig i selen og skabt en glimrende og
mindeværdig festdag, som startede klokken
14.30 med kagekonkurrence. Der var 11 flotte
og velsmagende bidrag, så der var hård kamp
om den fine førstepræmie. Dernæst var der ansigts- og tøndemaling og dyst i forskellige sjove
discipliner for børn og voksne på boldbanen i
det herlige vejr, vi var begunstiget med. Klokken
17.30 gik det løs med velkomstdrinks, forskellige slags velstegt grillkød og dejligt tilbehør fra
det righoldige sammenskudte buffetbord. I bedste 1957-stil blev musikken leveret af en jukeboks, ligesom der var godt gang i popcornmaskinen. Der blev skyllet efter med øl, vand og vin
i fornødne mængder, der blev danset, snakket og
grinet, og det var i sandhed en fornøjelig aften,
der med 86 tilmeldte havde fin tilslutning.

Jeg bliver boende i Erholmvænget 46 og stiller
villigt al den støtte til rådighed, som den nyvalgte formand og øvrige bestyrelse måtte ønske.”
Bestyrelsen håber på alles opbakning til at finde
kandidater til posten som formand og til bestyrelsen i øvrigt. Overvej derfor, om det kunne
være noget for dig, og prik også gerne til naboen
eller en anden, som, du mener, kunne være interesseret! Husk, at det er vort fælles ansvar, at de
ledige poster besættes.

Kassererskifte
Maja Thomsen er stoppet som kasserer, og bestyrelsesmedlem Aage Rasmus L. Kromann,
H34, er blevet udpeget som midlertidig kasserer.
Se kontaktoplysninger i kolonnen til højre. Suppleant Julie Jeppesen, K2, er indtrådt i bestyrelsen på den ledige plads.

Stor tak til festudvalget for det flotte arrangement og til alle, der hjalp til på dagen og med
teltopsætning og -nedtagning før og efter!

Vigtige datoer
Lørdag den 10. februar kl. 13.00: Fastelavnsfest.
Søndag den 8. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 12. april kl. 19: Generalforsamling.

Diverse nyt – tage, internet og alarmer
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem med forespørgsel om, hvorvidt der kan indhentes tilbud på at få lagt nyt tag, alternativt få
renoveret tagene, inklusiv optimering af isoleringen. Husenes oprindelige tage er jo efterhånden 60 år gamle og tjent til en udskiftning, ligesom den eksisterende isolering ikke længere er
meget værd. Foranlediget af dette er bestyrelsen
i gang med at indhente tilbud på udskiftning og
efterisolering af tag for hele rækker à seks huse.

Bestyrelsen
Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 51152244,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.
Kasserer:
Aage Rasmus L. Kromann, H34, 29121912,
kasserer@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.

Som annonceret på foreningens Facebook-gruppe tilbød Glentevejs Antennelaug os et individuelt tjek af internetforbindelsen til særpris i efteråret, hvilket ingen beboere dog benyttede sig af.
Glenten tilbyder nu at komme til vor generalforsamling og informere om, hvordan man kan optimere sin internetforbindelse. Endvidere har Verisure A/S tilbudt at lave oplæg ved generalforsamlingen angående sikring af vore private hjem
med alarmsystemer. Skulle der være interesse
for, at vi takker ja til nogle af disse oplæg, bedes
man kontakte formanden.

Næstformand:
Martin Lund, E26, 21131175,
martin@hinderuplund.net
Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.
Steen Jeppesen, E18, 60630201,
steen@hinderuplund.net

Sommerfest og fødselsdag
Sommerfesten lørdag den 26. august 2017 markerede Hinderuplunds 60-årsfødselsdag, og det
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