
                                                                                                            
 

Orientering fra bestyrelsen 1. december 2013 
 
 
Snevagten 
Vagten fordeler sig denne vinter som følger: 
 
Måned Vagt Husnr Telefon e-mail 
December Preben Sørensen 17 86 29 35 67 tinaogpreben@mail.dk 

Januar Niels V. Iversen 13 40 46 88 87 Niels.v.iversen@hotmail.com 

Februar Charlotte Juul Sørensen 43 27 64 52 26 charlotte.juul.s@hotmail.com 

Marts John Engelbrechtsen 30 20 21 94 99 je@8320.dk 

Reserve Keld Schmidt Møller 38 86 29 34 10 ksm@profibermail.dk 

 
Udsendt pr. mail jf. maillisten. Beboere uden mailadresse, får denne orientering lagt i deres postkasse. 
 
Ny Havemand 
Der er udskiftning på denne post i forhold til sidste år. Vi har for den resterende del af året aftale med 
Henning Noesgård Andreasen og har intentioner om at han også bliver vor Havemand i 2014. Henning 
har været i gang et stykke tid hos os, så I kender ham måske allerede. 
 
Stormen 
Den seneste efterårsstorm var voldsom ved vore træer. Flere træer væltede og vi måtte tilkalde hjælp 
for at få savet træet op og få det fjernet. Der er foruden de vindfældede træer også fjernet nogle træ-
er rundt omkring i udstykningen. Nogle var blevet gamle og der kunne være risiko for, at de væltede 
af sig selv. Endnu andre blev fældet på grund af gentagne klager over skygge, jfr. beslutning på gene-
ralforsamling. 
 
Vand på stien bag nr. 30 
Bestyrelsen har lagt mange kræfter i at få dette problem  løst. De seneste år er problemet blot vokset 
og vokset. I første forsøg etablerede vi drænslanger og en faskine på nordsiden af stien. Vandet for-
svandt hurtigere end det hidtidigt havde gjort, men vi fandt ud af – i samarbejde med andre beboere - 
at løsningen ikke var effektiv nok. Derfor fik vi i forbindelse med fjernelse af overskudsjord fra stedet 
fjernet en hel del mere jord, således at der nu er et lille vandreservoir, som kan indeholde en hel del 
vand. Forhåbentlig den del som tidligere lagde sig på stien. Vi følger udviklingen på stedet nøje. 
 
Opfordring 
Tiden for afholdelse af den årlige generalforsamling nærmer sig. To opfordringer i den anledning: 
Overvej din deltagelse i bestyrelsesarbejde og indsend forslag til beslutning på den kommende gene-
ralforsamling til bestyrelsen, således at forslagene kan blive nævnt i indkaldelsen til generalforsamlin-
gen (dato for afholdelse ikke fastlagt dd.) 
 
Indsamling af e-mail adresser 
Vi udsender igen årets udgave af snevagtsplanen til de e-mail adresser, som vi har registreret. Hvis I 
blot har fået denne orientering fra bestyrelsen i jeres postkasse, så har vi ikke jeres e-mail adresse. 
Det vil være nemmere for os og for jer, hvis I indsende r jeres e-mail adresse til John.  
 
Se www.ovesdal.dk 
Husk at orientere dig på hjemmesiden om aktuelle emner for grundejerforeningen, herunder også ak-
tuel status på snerydning. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  


