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Det har været et godt år med mange aktiviteter i bestyrelsen. En af de første opgaver, var sammen 

med repræsentanter fra grønt udvalg, var at finde løsninger til at udbedre fortovene og en fremtidig 

løsning vedrørende vejtræerne.  

Udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling blev et flertal for begge de forslåede løsninger.  

I mellemtiden havde Favrskov kommune besluttet, at starte på en op klassificering af private veje i 

denne del af kommunen. Det medførte, at vi satte projektet med vejtræerne på pause.  

Der blev indkaldt til møde i vejforeningen, her fremførte vi udfaldet fra en ekstra ordinære 

generalforsamling, og orienterede samtidig de øvrige foreninger om op klassificering af de private 

veje. Der var blandt de fremmødte også et ønske om at få undersøgt omkostningerne ved at få 

oprettet de mest udsatte fortovsfliser på HH. Vi har fra 2 entreprenører indhentet tilbud på 

opretningen, vi har fra 4 ud af i alt 5 foreninger fået tilsagn om at gå videre med projektet. Vi er 

desværre endt i den situation, at én forening er af den opfattelse, at de ikke føler sig forpligtet til 

økonomisk at deltage.  

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at bede én af entreprenørerne, om at udbedre fortovene ud 

vores område, på tilsvarende vis ønsker én af de øvrige foreninger at deltage i udbedring af 

fortovene. Bestyrelsen har besluttet, at omkostningerne bliver dækket ved at trække på 

stamvejsfonden. I denne sammenhæng, har bestyrelsen også besluttet, at vi fortsætter med 

indbetalingen med samme beløb som hidtil til stamvejsfonden, indtil der foreligger en afklaring om 

en eventuel op klassificering af private veje i kommunen. 

 

Asfaltbelægningen på stamvejen er i periode blevet repareret, vi mangle endnu, at få udbedret 

tilsvarende vedligeholdelse af vores stikveje, den proces er nu flere gange blevet udskudt, og vi er i 

løbende kontakt med entreprenøren, der står for opgaven. 

Der har været møder med AL2bolig vedrørende vedtægterne, og om at få afklaret betegnelsen på de 

boligenheder AL2bolig er ansvarlig for på Hindhøjen. 

Der er i EU blevet vedtaget en stramning af lovgivningen for persondata sikkerhed, den nye 

lovgivning trådte i kraft med virkning den 25. maj 2018. Som forening er vi også omfattet af den 

nye lovgivning, da vi opbevarer oplysninger om beboerne i vores forening. Der er nu udarbejdet de 

nødvendige GDPR (General Data Protection Regulation) dokumenter, så vi har sikret os, at vi ikke 

kan blive anklaget for ikke at følge lovens bestemmelser. 

Bestyrelsen har flere gange haft kontakt med kommunen vedr. vedligeholdelse af stierne i området 

og senest i forbindelse med rydning af området ved Teglværkssøerne. Kommunen oplyste, at de 

(hvis de får budget til det) planlægger en generel renovering i 2020. Det opfordres den kommende 

bestyrelse til at følge op på. 

På sidste ordinære generalforsamling blev den nye bestyrelse bedt om, at overveje forhold, som skal 

gøre det mere attraktivt (eller tillokkende) at deltage i bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen foreslår at vi 

lader os inspirere af samarbejdet med Grønt udvalg i forbindelse med arbejdet med træer på 

Stamvejen og at vi ved fremtidige "større opgaver" nedsætter ad-hoc udvalg, som besættes fra gang 

til gang med medlemmer af grundejerforeningen, der har lyst til at arbejde med emnet sammen med 



bestyrelsen - som f.eks. vores forslag om fremtidig løsning med kabel TV, som behandles på denne 

generalforsamling." 

Det har for bestyrelsen været et travlt år, der har været afholdt 4 særdeles gode og produktive 

bestyrelsesmøder, alle medlemmerne taget hver sin del af arbejdet i bestyrelsen, på den måde sikret 

fremdrift i opgaverne. Jeg vil takke hvert medlem i bestyrelse for det store og værdifulde arbejde I 

har udført i perioden. 

Vi vil også takke medlemmerne for Grønt udvalg, for gode og konstruktive møder op til 

planlægningen til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Jeg ønsker også sige mange tak til vores kasserer, som har ydet en meget stor indsats, ved at holde 

styr på vores finanser. Kassereren er den person i bestyrelsen, som investerer de fleste ressourcer i 

bestyrelsesarbejdet, det er den person, som ved hvert bestyrelsesmøde altid har noget at fortælle. 

Jeg er ikke helt sikker på, at det er almindeligt kendt, men vores nuværende kasserer har ved sin 

ihærdighed og snu sparet os alle for flere års indbetaling i KODA indbetalinger. 

Det er derfor med stor glæde, at vi på foreningen veje har foretaget et indkøb af et par flasker vin. 

 

 


