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Bestyrelsens beretning 

  

Bestyrelsen håber at vore medlemmer er kommet godt ind i det nye år 

  

Sne: 

 Perioden med sne denne vinter var kort men voldsom, det var svært at følge med for alle, selv dem der 

havde store maskiner til deres rådighed. Men husk at det er grundejeren som er ansvarlig for at rydde 

fortov for sne og is. 

  

Fastelavn: 

Igen i år havde vi en god og hyggelig fastelavns søndag, og heldigvis for det. I år var der lavet lidt om på 

aldersfordelingen og vi havde en tønde mindre, det gav lidt mere luft til at lave et hul hvor børnene 

kunne stå i kø og der ikke var den store risiko for at få et bræt efter sig. Det fungerede i det store hele 

godt men der kommer nok lidt omrokeringer til næste gang. 

  

Beplantning: 

Det er et område hvor bestyrelsen ikke vil bruge ret meget krudt på fremover. Fremgangsmåden er 

fremover, at hvis bestyrelsen bliver gjort opmærksom på at en grundejer ikke overholder sin 

forpligtigelse med hensyn til at klippe hæk vil vedkomne blive gjort opmærksom på problemet og hvis 

det ikke hjælper vil kommunen sørge for at hækken bliver klippet på grundejerens regning. Så når der 

skal klippes hæk så find skelpælen og klip ind til denne (ca. 30cm fra fortovs flise). Over fortov skal der 

være frit i en højde af min 275 cm, over kørebanen er min. Højden 400 cm. Så find tommestokken frem 

så i undgår at få en ubehagelig regning. 

  

  

Trafikken: 

Trafikken i området kører fornuftig, lysene på chikaner fungere igen og vi har lovning på at der bliver 

opsat en chikane ved Tusindfrydvej. I starten bliver det et forsøg og derefter ser vi om den skal blive. 

  

Gravhøjen på Stuehøj: 

Som i nok alle ved er gravhøjen jo istandsat og et meget fascinerende sted at gå ind i. Men husk lige at 

tale med jeres unge mennesker om at det vil være rart hvis alle tog deres papir og plastik med ud. 

  

Skenkelsø sø: 



 Som i nok husker havde vi for 2 år siden et foredrag om gendannelse af Skenkelsø sø, et meget 

spændende projekt som vil give vores område et løft. Vi har været i kontakt med Egedal kommune og 

fået denne besked. Efter kommune sammenlægning er projektet er overgået fra Frederiksborg amt til 

Egedal og Frederikssund kommuner, problemet er bare at der ikke fulgte nogen penge med. Politikerne 

er generelt positive og projektet skal tages op på et udvalgsmøde engang i april måned. 

  

  

  

  

På bestyrelsens vegne 
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