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Beretning for året 2016. 

Hermed et tilbageblik for året 2016, hvor vi i bestyrelsen ikke har haft de store udfordringer ud over 
de sædvanlige gøremål. 

Klipning af græs har været ok, pænt holdt hele sommeren, dog har der været en udfordring med at 
få klippet fælles arealerne, som vi gerne ville have. Der har i lighed med øvrige år være en 
landmand der har klippet det 2 gange gratis for at få det til hø. Dette er sket i lighed med øvrige 
foreninger, som har samme aftale. Men vi har ønsket at få det klippet min 3 gange om i 
sommerperioden, for at holde ukrudt nede. Det sker fra i år. 

Træer og beplantning. Langs Klirevænget er det igen i år et stigende problem - nu stikker grene 
helt ud til vejen. Derfor opfordrer vi grundejere langs Klirevænget at få fjernet træer og grene det 
går ud over grøften. Fordi vi i år skal have grøften rengjort, for at vandet kan løbe ud i kanalen. 
Der er end del grundejere der har fået klippet træerne ind. Måske bliver vi nødt til at kontakte de 
grundejere der mangler at få klippet træerne ind. Vi har fået etableret en gennemgang fra 
Klirevænget, til en gangsti langs Falenvej, og klippet træer ind langs kanalen, ved Spurvevænget.
Vi har overvejet fremtiden med stien langs kanalen, der er jo udgifter til klipning af græs og træer, i 
forhold til hvor meget den anvendes, derfor ønsker vi at høre hvad grundejerne mener og ønsker. 

Vejene, har vi kun holdt ved lige, ved afskrabning og opfyldning med grus, da vi har besluttet at 
gøre en særlig indsats i år, hvor alle veje vil blive gennemgået - skrabet og påfyldt grus, samt 
aftagning af ca 0.5 m græs i siderne af hovedvejene, så vandet uhindret kan flyde ud til siderne og 
ikke skabe huller i vejene.  Derudover etableres 2 stk afløb ved veje.

Der har været en henvendelse fra en grundejer, hvor naboen har etableret afgrænsning med pæle 
og snor, ud på vendeplads-vejen, ligeledes grusbelægning. Veje og vendepladser skal friholdes, 
disse vedligeholdes af foreningen, man må godt parkere ude på vendepladsen. Bestyrelsen tager 
en dialog med ejeren. Ellers er det jo dejligt at se hvordan alle holder områderne uden for deres 
grunde, med klipning af græs m.v. 

Igen i året 2016 har vi været til en række møder med kommunen, da der stadig er en del 
udfordringer med overflade vand. Kommunen har efter aftale - etableret grøfter - afløbsrør ført til 
kanalen, langs grundejerforeningerne ned mod Nr. Bork. Her har det vist sig, at store mængder 
vand fra markerne løb ind i områderne. Problematisk, da der skulle afgives jord, og aftales 
vedligehold af grøfter, mellem landmænd og grundejerforeninger. Det er etableret nu, og det har 
virkelig hjulpet meget. 
Endvidere har man været rundt i områderne / grunde, for at kontrollere / efterse brønde, det får vi 
her i foråret resultatet af. Ellers gør der er stor indsat for at forbedre forholdene, og der er nedsat et 
udvalg - bestående af de berørte parter. 

Ellers tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg synes det fungerer super godt. 
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