
Bestyrelsens beretning. 

 

Igen i 2015 afholdt vi en velbesøgt sommerfest med mange deltagere, solen var også til stede det meste af 

dagen. Stor tak til Jes og alle, der hjalp til med det praktiske. 

Med mange beboeres hjælp fik vi også opsat en ny sandkasse og skiftet sand. Vi fik luget på og omkring de 

grusbelagte trapper, og vores gartner udskiftede gruset, som efterhånden var blevet mere jord end grus. 

Endelig fik vi i fællesskab luget under det stejle krat op til havemuren ved 633. Desværre har vi ikke fundet 

en god løsning på bunddække under buskene, så det ved at gro til igen. Buskadset er endnu ikke tæt nok til 

at skygge ukrudtet væk.  

Efter stærkt ønske fra en beboer har vi fældet et stort piletræ mellem 613 og 614. Vores allétræer i 

området er blevet beskåret igen i år, og ser nu mere ”rigtige” (firkantede) ud. 

Der er endnu ikke plantet nye træer mellem husene, til erstatning for de fældede. Bestyrelsen agter at 

plante nye træer i år, paradisæbletræer er foreslået. Mellem 637 og 638 er der også forvoksede piletræer 

betænkelig tæt på husene, de træer kommer vi snart til at skære ned eller fælde. 

Vi har afholdt fastelavnsfest i år. Der var ikke så mange tilmeldte fra området, så vi accepterede et par 

tilløbere. 

Område 10 har arbejdet med at få snerydningsaftale på plads med den nye gartner. På grund af godt vejr i 

2015 har område 10 sparet ca 50.000 kr på snerydning. 

Den tidligere gartner havde foreslået udskiftning af adskillige syge allétræer i område 10. Den nye gartner 

går i gang med dette i år, for en anslået pris på 200.000.  

Vores betaling til område 10 i 2016 er budgetteret med 2230 kr. pr beboer. Det skal dog bemærkes, at der 

er et budgetmæssigt underskud i 2016 på 100.000, og at udskiftning af alletræer ikke er indregnet. 
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