
Afdeling 4, Grundejerforeningen Holmstrup Bakker 

Bestyrelsens beretning 2019 

Afdelingsgeneralforsamling den 06.03.2019 

Generalforsamlingen 28. marts 2018: 

På afdelingsgeneralforsamlingen blev flg. valgt: Pia (nr. 58), Nina (nr. 78) og Eigil (nr. 60) for en toårig 

periode. Som suppleant blev valgt Bent (nr. 38) og Leo (nr. 62). Monica (nr. 70) blev revisor og Bjarne 

(nr. 28) blev revisorsuppleant. 

I det forløbende år har derfor flg. siddet i bestyrelsen: Ingrid (nr. 28), Eigil (nr. 60), Pia (nr. 58), Nina 

(nr. 78) og Anette (nr. 16), samt Bent (nr.38) og Leo (nr. 62) som suppleant, Bent og Leo deltog ved alle 

bestyrelsesmøder. Ved efterfølgende konstituering blev Eigil bestyrelsesformand og 

hovedforeningsrepræsentant og Pia kasserer. 

 

Møder og opsummering af aktiviteter siden generalforsamling 2018: 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen (de fleste af ca. 2 timer, men også 

nogle med rundgang i vores område m.v.) og 5 møder i hovedforeningen. Nye folk (grundejere) er blevet 

budt velkommen til området med en blomst og en velkomstfolder af Ingrid (nr.28) 

Afdelingens arbejdsdag 2018: 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag med stor tilslutning til det planlagte arbejde. Bygning af ny sandkasse, 

bygning af giraf (sansegynge), buske og træer skulle beskæres og hækkene skulle klippes. 

  

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte på arbejdsdagen. Uden den store opbakning, havde vi aldrig 

fået bygget sandkassen, bygget giraf, beskåret træer og klippet hækkene på en eftermiddag.  

Rigtig hyggeligt at samles om et så stort projekt, som at samle en super flot sandkasse af egetræ sveller, 

tungt arbejde. Bygning af giraf. Rutsjebanen fra legehuset blev rettet op og fik nye vanger så den kan 

bruges mange år endnu. Der blev gået til sagen af alle. 

  

Der var også et stort hold til at beskære og klippe rundt på vores område, så de fik klippet og kørt grene 

væk i løbet af ingen tid, godt gået. Beskærer holdet overgik til en anden vigtig opgave, de forberedte 

forplejning og drikke varer til alle fremmødte børn og voksne. 

 

Man må sige det var et rigtig godt tidspunkt vi fik en ny sandkasse med den formidable sommer. 

Sandkassen er bare blevet brugt, hver dag siden vi fik sand fyldt i og den pragtfulde sommer gjorde jo 

også at børnene og forældre kunne lege i strålende sol og hygge sig sammen på legepladsen. 

 

Vores legeplads er blevet beundret af mange beboere i området. 

 

Vore private fællesveje: 

Juni måned fik vi nyt asfalt på vores fælles vej. Munch asfalt lavede arbejdet, fræsede gammel asfalt af 

og lagde ny asfalt belægning i strålende sol, hvilket gav store problemer med asfalten, den ville ikke 

hærde ordentlig, blev ved med at være blød at gå og køre på. Dette gjorde vi måtte holde vejen lukket 

de 2 dage, så asfalten kunne hærde og bære en bil. Håber ikke dette gav alt for store gener, men det var 

bare nødvendigt. 

Det kunne jo også ses så snart vi begyndte at køre på vejen, asfalten var stadig meget blød, så der blev 

mærker efter dækkene fra bilerne.  

 

AURA 

November måned fik vi besøg af AURA, der ville ligge fiberkabler ned. Dette gjorde at vi fra bestyrelsen 

indgav forbehold over for AURA i deres gravetilladelse udstedt af kommunen. AURA bedyrede de ikke 

ville røre vores nye asfalt i deres gravearbejde. De ville grave i græsset mellem vejen og vores haver. 

Dette har gjort at nogle steder er jorden sunket, dette vil blive efterfyldt i foråret og der vil blive sået 

græs. 

Bestyrelsen har fotograferet alle indkørsler til grundejerne, hvis der skulle være brug for bevis i forhold til 

skader efter tilslutning af fiberkabel fra AURA. Formanden har alle billederne liggende. 

  

 



 

Hovedforeningen: 

Der bliver fortsat gjort et godt stykke arbejde af bestyrelsen i Hovedforeningen. Hovedområderne er 

håndtering af grønne fællesområder herunder græsslåning og træbeskæring og -fældning, søer, 

snerydning, grundejerforeningens hjemmeside, alm. Stivedligehold. Det planlagte arbejde med 

beskæring af buske og træer langs Jernaldervej og Holmstrupgårdvej er afsluttet.  

 

Projektet omkring Viborgvej ligger helt stille fra kommunens side. Hovedforeningen hører ikke noget om 

planerne, der skal fremlægges for byrådet. Hovedforeningen holder skarpt øje med høringsperioden for 

projektet, så vi kan komme med indsigelser omkring projektet. 

 

Mere information kan fås på generalforsamling i Hovedforeningen, se separat indkaldelse til 

generalforsamling i hovedforeningen og http://holmstrupbakker.dk/. 

 

 

Fremadrettet: 

 

Husk at tilmelde jer Hovedforeningens generalforsamling, når datoen er offentliggjort.  

I år er der ikke planlagt de store ting ud over vores fælles arbejdsdag. 

06.03.2019, Eigil Hvid, Holmstruphøjvej 60 
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