
                                                                                                            
 

Orientering fra bestyrelsen 30. oktober 2010 
 
Snevagten 
I tilfælde af snefald, har vi som sædvanligt delt snevagten i mellem os i bestyrelsen. Vagten fordeler 
sig som følger: 
 
Måned Vagt Husnr Telefon e-mail 
December Preben Sørensen 17 86 29 35 67 tinaogpreben@mail.dk 
Januar Søren Petersen 67 87 37 67 37 soeren2906@gmail.com 
Februar Kirsten Frandsen 41 86 29 83 05 imvkf@hum.au.dk 
Marts John Engelbrechtsen 30 86 72 09 02 je@8320.dk 
Reserve Keld Schmidt Møller 38 86 29 34 10 ksm@profibermail.dk 
 
 
Se www.ovesdal.dk 
Bestyrelsen besluttede at etablere egen hjemmeside. Søren påtog sig opgaven og løste den på ganske 
kort tid. De, som har indsendt e-mail adresse, er allerede blevet orienteret. På hjemmesiden kan du 
blandt andet finde denne skrivelse, se referater og vedtægter samt nogle dejlige billeder fra Ovesdal.  
 
Igangværende sager 
Vi har to sager kørende med kommunen for øjeblikket. Den ene sag er etablering af hastigshedsdæm-
pende foranstaltninger på Tandervej, herunder ændring af den gamle busvendeplads. Vi har ikke fået 
endelig besked om hvornår dette projekt vil være tilendebragt. Seneste forlydende siger etablering i 
2010. I samme forbindelse kan nævnes, at vort problem med vand på stien ud mod Tandervej, tror vi 
kan afhjælpes ved at få etableret en fortovskant ind mod vor udstykning. Dette synspunkt har vi frem-
ført overfor kommunen. Når vi har de konkrete planer om hele projektet, vil vi orientere jer.  
 
Den anden sag, er oversigtsforholdene ved udkørsel fra Ovesdal til Mustrupvej og udkørslen fra 
Mustrupvej til Tandervej. I forbindelse med den øgede trafik på Mustrupvej, opleves der farlige situati-
oner i forbindelse med udkørsel fra Ovesdal. Især er udsynet mod vest begrænset, blandt andet fordi 
vejen svinger ganske kort før udkørselen. Kommunen har budgetteret med en udvidelse af Mustrupvej 
på sit vejbudget i 2010. Vi har fundet det påkrævet at påpege problemet med udkørslen, således at 
kommunen i forbindelse med projekteringen af vejudvidelsen kan tage højde for oversigtsforholdene 
og selvfølgelig meget gerne forbedre dem. 
 
Forslag til behandling på næste generalforsamling 
Hvis I har forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må I meget gerne indsende dem allere-
de i januar måned. Indkomne forslag, som bestyrelsen har modtaget inden udsendelse af indkaldelsen 
til generalforsamlingen, vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen.  
 
Indsamling af e-mail adresser 
Vi udsender dette års udgave af snevagtsplanen til de e-mail adresser, som vi har registreret. Så hvis i 
blot har fået denne i jeres postkasse, så har vi ikke jeres korrekte e-mail adresse. Så I opfordres til at 
indsende den til John.  
 
Håndboldmål 
Det ene af vore håndboldmål er ved at falde fra hinanden. Så hvis I kender nogen, som gerne vil af 
med et håndboldmål, så er Grundejerforeningen interesserede. Kontakt evt. Kirsten eller John hvis I 
finder et til os. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  


