
 

 

Velkommen til årets generalforsamling 2013. 

 

Endnu et år er gået, og det er gået godt. 

 

Aftalen med TEF, som det foregående år har sørget for snerydning på Pileurtvej og 

Gøgeurtvej har vi forlænget, da samarbejdet har forløbet uden problemer, så vi 

syntes ikke der var grund til at ændre på dette. 

 

Samarbejdet med kommunen vedr. snerydningen på de øvrige veje, er forløbet 

nogenlunde uden de store problemer, men vi er altid klar ved telefonen hvis der 

skulle opstå problemer. 

 

Sidste år fik vi overdraget det grønne område fra kommunen. I den forbindelse 

ansatte vi Flemming Holst til at slå græsset på det grønne område.  Dette 

samarbejde har fungeret upåklageligt, så bestyrelsen holder fast i denne aftale lige 

så længe det kan lade sig gøre. 

 

Der har i sommerens løb været et stabilt fremmøde til de planlagte ukrudtsaftener. 

På sidste år`s generalforsamling blev det vedtaget, at nedsætte kontingentet med 

250,- mod at hver husstand skulle deltage mindst 2 gange til vores ukrudts aftner i 

løbet af sommeren, ellers ville den enkelte grundejer blive pålagt et vedligeholdelses 

gebyr på 250 kr. Dette tiltag har ikke medført, at tilslutningen er blevet ret meget 



større, men for nytilflytterne har det været en kærkommen lejlighed til at møde de 

øvrige grundejere under uformelle forhold. Ligeledes har de 2 grill arrangementer 

været en stor succes med et fremmøde på over 40 personer til begge events.  

 

 

Skybruddet forrige år  understregede vores vandproblem på Vandstjernevej og 

Dunhammervej. Siden har vi sammen med kommunen forsøgt at løse dette 

problem. 

Der er blevet  gravet en grøft i rabatten ind til marken ved Vandstjernevej, og der er 

blevet installeret afløb fra grøften. 

På stamvejen ud for Dunhammervej vil der komme en kantsten, som skal stoppe 

vandet. 

Disse tiltag skulle gerne løse vandproblemerne fra marken. 

 

Som noget nyt har vi meldt grundejerforeningen ind i Nabohjælp som Tryg fonden 

står for. Alle grundejere har fået en folder og et brev fra Nabohjælp som blev omdelt 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hver grundejer kan selv oprette 

en profil, og det sker på nettet. Grundejerforeningen har endvidere bestilt 

Nabohjælp skilte, som vil blive opsat i løber af efteråret.  

Jeg håber at alle vil tilmelde sig, så vi kan sikre os at Søparken fortsat kan være et 

trygt sted at bo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


