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Bestyrelsens beretning for året 2013 
  
 

 

Generelt 

År 2013 har været atypisk dels fordi det var nødvendigt at forsegle revnerne i asfalten men også 

fordi NRGI etablerede fibernet i Stjerneparken. Begge dele har givet lidt ekstra arbejde og 

kostet lidt mere end vi er vant til, så vores overskud i 2013 er ikke helt så prangende som sidst. 
 

Bestyrelsesmøder 

Vi har været omkostningsbevidste og kun afholdt et enkelt bestyrelsesmøde den 25. februar hvor 

vi gennemgik og underskrev et trods alt tilfredsstillende regnskab. Vi gennemgik næste års budget 

og planlagde generalforsamlingen.  
 

Beskæring af læhegn 

Læhegnet mod Engdalsvej blev som besluttet på sidste generalforsamling ikke klippet i 2013 men 

blev først klippet i slutningen af februar i år i henhold til sidste års beslutning. 
 

Snerydning 

Snevejret formår vi stadig ikke at kontrollere, men snerydningen derimod styres med hård hånd 

af Dorte og udføres af FHL ApS. 
 

Fibernet 

Fibernettet blev etableret og fungerer i øvrigt fint, men etableringen skabte lidt påstyr, og en 

enkelt gang var det nødvendigt at jage arbejderne hjem fordi de startede det støjende 

gravearbejde en søndag morgen kl. 6 

Det viste sig også at retableringen af hullerne asfalten og i stenbelægningen i midten af 

vendepladserne ikke blev udført ordentligt. Det viste sig også at kloakkerne indeholdt en del 

asfaltstumper og sten fra gravearbejdet, så rensningen af kloakkerne blev ca. 1000 kr. dyrere end 

normalt. Vi sendte derfor en skriftlig reklamation til NRGI hvor vi bad dem reparere asfalten og 

stenbelægningen, samt dække omkostningerne til rensning af kloakkerne. Indtil nu har de 

repareret asfalten og udbedret stenbelægningen, men omkostningerne til rensning af kloakkerne 

slås vi stadig med NRGI om. 
 

Asfalten 

Asfalten er igen i god stand. Revnerne blev forseglet af Munch og de huller som NRGI gravede er 

langt om længe også blevet repareret tilfredsstillende. 
 

Vejfesten 

Der blev igen afholdt en forrygende vejfest med godt humør, så stor tak festudvalget for et flot 

arrangement. 
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Hjemmesiden 

Endnu engang tak til Gil for vedligeholdelse af vores hjemmeside. 

 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle for endnu et positivt år med sammenhold og stor 

tilslutning til både vejfest, generalforsamling og bowling. 

 

Peter Hansen 


