
Bestyrelsens beretning. 
 
Det har på alle måder været et usædvanligt år. Alene det, at vi har måttet udsætte den ordinære 
generalforsamling i 3 måneder taler sit tydelige sprog. 
    
Vi har i årets løb mistet to medlemmer, Bent og Susanne, vi føler med Birgit og Ole. Foreningen har 
sendt blomster til bisættelserne. 
 
1. Overtagelsesforretning. 
 
Stephen blev webmaster for vores hjemmeside uden en egentlig overtagelsesforretning. Han 
bestrider fortsat jobbet og kan kontaktes ved eventuelle problemer med hjemmesiden etc. 
 
2. Foreningens fællesarealer. 
 
På trods af restriktioner, som har forhindret afholdelse af havedage, er det alligevel lykkedes at få 
bedet ved parkeringspladsen mellem nr. 100, 102 og 132 sat i fin stand efter bemyndigelse på en 
ekstraordinær generalforsamling. Tak til Stephen, Ole og Jens, som har været de drivende kræfter og 
til alle andre, der har deltaget. Der er også opsat en ’fjederhest’ ved siden af legehuset, tak til Per for 
at have monteret den. Tak til græsklipperne for veludført arbejde. Tak til Thomas og Sofia for at 
huse hjertestarteren. 
 
3. På given foranledning må vi indskærpe, at foreningens fællesarealer ikke er et ’tag-selv-bord’, som 
man kan bruge efter forgodtbefindende til forskellige anlægsarbejder. Hvis man har ønsker om 
ændringer af fællesarealerne, også ’et-meter-bedene´, skal man naturligvis forelægge det for 
foreningen inden arbejdet udføres. Anlæggelsen af kantsten ud for nr. 100 og 102 er sket uden 
bemyndigelse fra foreningen og uden så meget som at orientere bestyrelsen. Det er uacceptabelt.  
Når vi i bestyrelsen har valgt ikke at gøre noget ved sagen, er det fordi vi – hvis vi var blevet spurgt 
– antagelig ville have forelagt det for haveudvalget og sagt OK til projektet. Der er heldigvis ikke 
kommet klager fra nogen af foreningens medlemmer, så vi regner med at sagen er landet der. 
 
Chikanestenene ud for nr. 100 er trods påbud stadig ikke fjernet – tværtimod har de formeret sig. 
Bestyrelsen vil snarest lade dem fjerne på Norgreens regning. 
 
4. Kontakt til nabogrundejerforeningen. 
 
Vi har talt om en eventuel sammenlægning af foreningerne. I begge foreninger tvivler vi meget på, at 
der vil være et kvalificeret flertal for en sammenlægning. Det er et meget stort arbejde at skulle lave 
fælles vedtægter og harmonisere økonomien m.v. i de to foreninger. Vi har derfor i første omgang 
aftalt med nabogrundejerforeningen at afholde mindst et fælles bestyrelsesmøde om året, hvor vi kan 
drøfte anliggender af fælles interesse. 
 
5. Affaldssortering. 
 
Der har været afholdt et møde på initiativ af Vestforbrændingen og kommunen med repræsentanter 
for disse og de to grundejerforeninger. Det er opfattelsen hos Vestforbrændingen, at sortering sker 
bedst og mest effektivt ved kilden, dvs. den enkelte husstand. For de grundejere, der ikke mener at 
have mulighed for at huse affaldscontainerne på egen grund, har det været drøftet at opsætte fælles 
containere til affald. Problemet er foreløbig uløst, da deklarationen for vores område tilsyneladende 
ikke giver mulighed for at opsætte containere på fællesarealerne. Et forslag fra os om at udvide 
pladsen, hvor der i forvejen er avis- og flaskecontainere eller eventuelt at finde plads i støjvolden 



blev tilsyneladende afvist af Vestforbrændingen og kommunen. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, 
hvad der kommer til at ske. Vi påpegede, at de store skraldebiler er en belastning for kantsten m.v. 
og blev opfordret til at reklamere, hvis der beviseligt skete skader. Denne opfordring er hermed givet 
videre. Endvidere blev det oplyst, at der er mulighed for at tilkøbe større afhentningsafstand end 25 
m, hvorved vi måske kan undgå, at skraldebilerne kører op på torvene. 
 
6. Henvendelser fra medlemmer. 
 
a. Gelændere. 
Som I kan se i budgettet, har vi fået tilbud på og planlagt opsætning af 2 gelændere. 

 
b. Generende trafik af cyklister. 
Vi har fået henvendelser om generende trafik fra horder af cyklister på stierne fra vores område ned 
til Søndersø-stien. Vi har kontaktet nabogrundejerforeningen om en fælles henvendelse til 
kommunen, men i nabogrundejerforeningen har man mærkeligt nok ikke registreret problemer med 
generende trafik af cyklister. 
Vi har skrevet til kommunen og som sædvanligt fået et imødekommende svar. Problemet med 
generende cykeltrafik er kendt mange steder i kommunen. Desværre er der angiveligt ikke generelle 
regler for cykeltrafik på stier, som man kan henvise til. Opsætning af hastighedsbegrænsende skilte 
med fx 15 km/h vil skæmme vores naturskønne område og næppe have nogen effekt. En ’blød’ 
skiltning med teksten ´gangsti – forsigtig færdsel på cykel er tilladt´ eller lignende blev ikke afvist af 
kommunen, men som det blev påpeget, jo ikke til at håndhæve. På nuværende tidspunkt, mener vi 
ikke, at vi kan gøre mere ved sagen. Vi er imod et generelt forbud mod cykling på stierne. 
 
c. Ladestandere til EL-biler.  
Vi har fået henvendelser om mulighed for opsætning af ladestandere. Det er vores opfattelse, at det 
ikke er foreningens opgave, hverken at bekoste sådanne eller lade dem opsætte, det må den enkelte 
bruger selv sørge for. Vi har tilkendegivet, at vi i forbindelse med et konkret indkøb af EL-bil af et 
medlem, som ikke har parkeringsplads på egen grund, i samarbejde med kommunen og 
myndighederne i øvrigt vil være behjælpelige med at finde en plads til opsætning af en ladestander. 
 
d. Afmærkning af private parkerings pladser på de offentligt tilgængelige parkeringsområder.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at der generelt ikke er problemer med parkering. I de meget få 
situationer, hvor der kommer fuglekiggere m.v. er der rig mulighed for at parkere langs støjvolden og 
derefter, når de fremmede er væk, at finde tilbage til ’sin egen P-plads’. 
 
Nogle af henvendelserne fra enkelte medlemmer giver indtryk af, at bestyrelsen opfattes som  
’stik-i-rend-dreng’ for medlemmerne – det er ikke sådan, vi ser vores opgave, vi forsøger at varetage 
foreningens fælles interesser. 
 
7. Renovering af stierne. 
 
I henhold til en tidligere generalforsamlingsbeslutning har bestyrelsen kontaktet kommunen for at få 
den vestlige sti langs folden renoveret på det nederste stykke ved broen. Endvidere har vi bedt 
kommunen om, at håndhæve påbuddet om fjernelse af chikanesten på den nederste del af stien 
mellem nr. 98 og 100 i vores område. 
Kommunen har efterfølgende lavet en gennemgribende renovering af de befæstede stier. De nederste 
chikanesten er fjernet, de resterende vil foreningen som sagt lade fjerne. 


