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Radius 

Dansk kabel tv 

Tre tilbud for El arbejde 

Novafos 

Slamson 

Leg og Landskab 

Antenne 

Beskæring af buskads på det store fællesareal 

Fældet 32 træer 

Lavet ny bænk samt antenneskur 

Plankeværk / hæk 

Rep af asfalt 

Beplantning 

Affaldscontainer 

Petanquebanen 

 

Formandsberetning 

 
Vi blev kontaktet af Radius lige efter sidste generalforsamling, fordi det var blevet 

lovbestemt, at alle strømpunkter skal have etableret en måler. Grundejerforeningen har fire 

strømpunkter som forsyner Hjortehavens- Hjortevængets samt Dådyrlundens tv-anlæg. 

 

Da vi skulle indhente tre tilbud fra elektrikere, som kunne udføre opgaven, viste det sig, at 

Dansk Kabel Tv ikke havde registreret strømpunkterne korrekt, da de havde lavet anlægget i 

sin tid. Efter en del skriverier fik vi Dansk Kabel Tv til at komme ud og gennemgå alle 

strømpunkter og registrere dem korrekt uden beregning. 

De tre tilbud kom fra Power, Dansk Kabel Tv og El-Dam. 

Vi valgte El-Dam, som kunne udføre opgaven for ca. 47.000 kr. inklusiv asfaltarbejde. 

Denne udgift medfører, at det vil komme til at koste hver husstand et lovpligtigt 

engangsbeløb. 

 

Fibia har været ude og grave kabler ned i hele vores forening. Det har givet bestyrelsen en 

del ekstra arbejde, da deres gravearbejde flere steder ødelagde grundejerforeningen kabler. 

Efter en del skriverier med Fibia, YouSee samt Frederikssund Kommune fik vi løst 

problemerne med reparation af kabler og det dårlige asfaltarbejde. 

Ved gennemgangen med kommunen blev der mundtligt lovet nye fortove inden for tre år, 

dog uden der er kommet noget på skrift herom efterfølgende. 

 

Vi blev kontaktet af Novafos, da de skulle foretage kameraundersøgelse af kloakkerne for 

enden af Sikavej ud mod marken. Novafos havde hyret Slamson til at udføre denne opgave. 

Efter endt arbejde havde Slamson forårsaget omkring 20 huller i stien. 

Efter at vi havde kontaktet Novafos med billeder fik vi DOB til at reparere hullerne. Det er 

ikke det kønneste arbejde, men håber det bliver bedre når overfladen bliver slidt af. Ellers må 

vi have fat i dem igen. 
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Vi har haft Leg og Landskab til at skifte nogle stolper og vedligeholde træværket, så 

legepladsen kunne godkendes et år igen. Der er også kørt nyt faldunderlag på legepladsen. 

 

Vores fællesantenne blev ramt af et lyn i starten af sommeren, hvilket gjorde at al teknik blev 

ødelagt fra toppen af masten og helt ind i antenneskuret. 

Da vi kun havde ganske få medlemmer tilbage i internetgruppen, valgte vi at nedlægge IT 

gruppen. Det ville være en meget bekostelig udgift at genetablere anlægget. Nu mangler vi å 

blot at få fjernet masten. 

 

Antenneskuret har fået skiftet al beklædning samt døre og beslag. Nu håber vi, at tagpappen 

holder et par år mere. 

 

Der er også blevet sat en ny bænk op, og det hele er blevet malet. 

 

Der er kommet nyt underlag på begge petanquebaner. Det ser rigtig flot ud. Bestyrelsen 

inviterede til indvielse af petanquebanen med stor tilslutning. Der blev grillet pølser og 

hygget i dejligt vejr. Vi vil gentage succesen i 2020.  

 

Bestyrelsen har i samarbejde med kommunen kontaktet to husejere, og bedt dem om at få en 

dispensation på deres plankeværk. 

Der er også blevet skrevet ud til en beboer med en hæk på over tre meter om at få den klippet 

 

Grundejerforeningen har fået en affaldscontainer til hundelorteposer, da det er blevet sværere 

at komme af med poserne på genbrugspladsen. 

 

På sidste generalforsamling blev det besluttet at købe planter for kr.75.000,-. Derfor blev der 

nedsat et planteudvalg med Bjarne Hansen i spidsen. Selve arbejdet og maskiner skulle 

udføres af foreningens medlemmer 

Vi var så heldige, at Bjarne fik lov til at tage 80 elever med herned fra Vilvorde tekniske 

skole som led i deres uddannelse. 

Foreningen sørgede for mad og drikke til alle elever. Maden bestod af burgere, som blev 

grillet hjemme hos Bjarne. 

Bjarne har sørget for at indhente tilbud og bestille alle planter og træer. 

Et rigtigt stort arbejde er blevet udført af Bjarne og eleverne fra Vilvorde. En opgave 

foreningen ikke havde kommet i mål med uden hjælp fra folk, der har forstand på planter. 

Al forplejning, arbejdskraft samt trailerkørsel til genbrugen med det opgravede græs fik vi 

for 11.000 kroner, og planter samt krokusløg løb op i 74.600 kroner. 

Jeg synes, at vi har fået et rigtig flot resultat for meget få midler. Det kan vi være meget 

stolte af 

 

Da Vilvorde var ude og besigtige området tog Bjarne dem med over på den store plæne, så 

de kunne markere de træer op, der skulle fjernes på sigt. Det blev til 32 træer ud mod marken 

og 8 træer rundt om antenneskuret. Vi valgte at samle et hold, så vi kunne få dem fjernet med 

det samme. Det er også veludført. 
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Gottlieb har været på det store fællesareal og beskåret buskadset 1,5 meter ind hele vejen 

rundt. Medlemmerne kørte efterfølgende affaldet på genbrugen på én hakkedag. 

 

Bestyrelsen håber, at 2020 bliver et mere stille år end 2019, som har været fyldt med store 

opgaver  

 

Jeg vil gerne takke alle, der har hjulpet i år. Der er mange, der har været i gang. Uden jeres 

hjælp ville områderne ikke fremstå så pæne og velholdte.  

 

Det er bestyrelsens håb, at der vil komme flere ud på hakkedagene og give et nap med. Der 

er brug for det. Samtidig er det hyggeligt at være sammen om opgaverne.  

 

Sidder der nogen og tænker, at de godt kunne tænke sig at byde ind på de ekstra arbejdsdage, 

hvor større opgaver bliver udført, vil bestyrelsen meget gerne høre herom. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Bent Kofod Olsen 
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