
 

 

 

Beretning 2018 
 

• Fællesareal 

• Legepladsen 

• Kontingent 

• Fællesantenne 

• Internet 

• Webside 

 

 

Fællesareal 

De sidste rosenbede er sløjfet og der er sået græs. Grusstien nede ved legepladsen ud mod 

rensningsanlægget er ikke blevet repareret, det skyldes at en egentlig opretning ville betyde en 

ikke uvæsentlig udgift ud over det på sidste generalforsamling skitserede 10.000 kr. Og det mener 

vi ikke i bestyrelsen at vi vil ofre penge på. 

Der blev vedtaget en vedligeholdelse af stierne for ca. 56.000 kr. dette beløb blev noget højere end 

det forventede og opgaven er blevet udskudt. 

I stedet er der i budgettet for 2019 reserveret 95.550 kr. 

Det er i øvrigt firmaets opfattelse at stierne godt kan klare sig et par år endnu. 

 

Legepladsen 

Svanholm Legeplads har den almindelige vedligeholdelse af legepladsen, som omfatter al 

indsmøring af stolperne med lindolie. Herudover foretager de samtidig et eftersyn af 

legeredskaberne. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at hundelorte på græsarealer og stier stadig ikke er 

velkomne. 

Påtal det venligst over for hundeejeren, når det bliver opdaget i gerningsøjeblikket. 

 

Kontingent 

Der indstilles til kontingent på 2000 kr. i 2019. 

Og i 2018 har alle betalt 

 

Fællesantenne 

Der udsendes ikke længere radiosignaler på fællesantenne kablet, kun via YouSee fjernsynskanaler.  

 

Internet 

Der er ca. 35 brugere af Grundejerforeningens internet. Nettet er beregnet som et billigt alternativ til 

dem, som ikke har brug for at se film og andre krævende opgaver på deres PC´ere. 

Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet, og herefter under 50 kroner om måneden i 

abonnement. (i 2019 bliver der opkrævet 360 kr.) 

Som et alternativ til dem som vil have mere fart på, så de kan se streaming TV så koster YouSee 

bredbånds forbindelse ca. 250 for en 25/5Mbit. 

 

Webside 

Siderne under medlemmer er beskyttet med kodeord. Det er som det gamle bare uden brugernavn. 

Vi informerer løbende på www.hjortehaven.dk om arbejdsdage i fællesarealet, generalforsamlinger, 

lokalplaner og øvrig driftsinformation. 

    

Torben Nørskov 

http://www.hjortehaven.dk/

