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Bestyrelsens beretning for 2020 
 
Ændringer i bestyrelsen m.v. 

Der er i 2020 ikke sket ændring i bestyrelsen 

 

Området og bebyggelsen 

Ud af de 235 parceller er der stadigvæk 15 ubebyggede grunde. 

I 2020 har grundejerforeningen registreret 13 ejerskifte. De nye ejere har fået velkomstbrev med bl.a. henvisning til vores 

hjemmeside, 

. 

Vedligeholdelse af grusveje og stier 

Marielyst Haveservice – Morten Andersen har i 2020 vedligeholdt vores grusveje, han har i forbindelse med græsslåning  observeret 

huller og lignende i vejene og har efterfølgende repareret vejene med knust asfalt. Der udbedres huller i grusvejene hver anden 

måned, eller efter behov. 

Stierne bliver slået for græs og bevoksningen i siderne bliver holdt nede, således at stierne er fremkommelige. 

 

Græsslåning. 

Grundejerforeningen har Marielyst Haveservice (Morten Andersen) til at slå vores fælles græsarealer. Normalt vil 12-13 slåninger 

være tilstrækkeligt i løbet af en sæson. Morten sætter en ære i at gøre arbejdet godt, så vores fælles områder er pæne at se på, og 

bestyrelsen er da også godt tilfredse med hans arbejde. Derfor bruger vi også Morten til f.eks. fældning og beskæring af træer, 

hvis behov opstår. 

TV og Internet 
I 2020 har vores internet og tv fungeret uden problemer. Såfremt der opleves problemer med signalmodtagelse skal den enkelte 

grundejer kontakte Fibia.  Hvilket kan gøres på telefonnr. 70292444. (se mere på www.fibia.dk) 

 

Postkasser 

Postkasser er endeligt placeret, desværre har vi været udsat for hærværk (sprængning af flere postkasser) dette er anmeldt til politiet 

og de berørte grundejere er blevet kontaktet, vi har indkøbt ny og regning vil blive udsendt når disse er opsat.. Der er enkelte ekstra 

postkasser, registreret på de enkelte veje, disse administreres af Palle Lorentzen. 

 

 

Gennemgang af området. 

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år foretaget en fysisk gennemgang af området for at vurdere, hvilke tiltag der skulle gøres i 

forbindelse med veje, stier og beplantning.   

 

 

De enkelte parceller 

Bestyrelsen gennemgår årligt fællesområder, randbeplantning og veje og kontakter om nødvendigt grundejere. – så beplantningen 

holdes på egen grund. 

Affalds/containerkapacitet bedes overvejet så overfyldning og spredning af husholdningsaffald undgås. 

 

Hjemmeside 

Referater og møder nævnes og refereres på hjemmesiden. 

 

Muldvarpebekæmpelse 

I lighed med tidligere år er muldvarper et problem i vort område, og foreningen har foretaget bekæmpelse på fællesarealerne med en 

vis dæmpende effekt. 

For at få en rimelig effekt vil vi dog opfordre medlemmerne til at foretage bekæmpelse på de enkelte parceller – for eksempel ved at 

kontakte firmaet Anticimex, som vi anvender – eller anden godkendt muldvarpebekæmper. 
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