
2020 og 2021 har jo, som vi alle ved, en meget underlig periode. Lige før at vi skulle til at afholde 

vores generalforsamling for 2020, lukkede hele landet ned. Ingen vidste rigtig hvad det betød, og 

hvordan vi skulle tackle det. Vi havde alle de bedste forhåbninger, men ingen havde vist regnet med 

at det skulle tage 1 1/2 år, før at vi ligesom var på banen igen. Nu er vi her, og vi kan endelig afholde 

vores generalforsamling for vores Grundejerforening Vejsgårdparken.

Hvad er der så sket i perioden, der må jo være en hel del at fortælle om, da det jo er over 2 år siden, 

at vi havde seneste Generalforsamling. Overraskende nok. Så nej. Der er rent faktisk ikke meget nyt 

at fortælle. 

Bestyrelsen har i perioden fornyet vedligeholdelsesaftalen med Vækst og Miljø for perioden 

2020-2024, samtidigt har vi foranstaltet en revneforsegling af asfalten, hvor revner fyldes ud med 

bitumen. Senest har vi planlagt en opretning af stien mellem nr. 64 og 66, som vil blive udført 

snarest muligt. 

Bestyrelsen har ligeledes gennemført en beskæring af træerne i vores område, og en ny runde er 

planlagt her i efteråret.

Hussalget har ikke stået stille i perioden, tværtimod. Der har været en stor udskiftning i området, og 

et tort velkommen til alle de nye beboere. Der skal lyde en lille bøn fra bestyrelsen. Selvom der er 

krav om, at bestyrelsen skal orienteres omkring hussalg fra ejendomsmæglerne, så er det ikke altid, 

at vi får besked. Derfor vil vi meget gerne bede de nye beboere om at tage kontakt til en fra 

bestyrelsen. På vores hjemmeside : vejsgaardparken.dk ligger der en velkomstfolder, hvor der står 

lidt nyttigt om foreningen, samt navne på de siddende bestyrelsesmedlemmer. På den måde kan vi 

sikre, at vi har en opdateret medlemsliste, og at foreningens opkrævninger kommer til de rette 

personer.

Nu går vi jo så også den kolde tid i møde med mulighed, eller risiko, alt efter hvordan man ser på 

det, for sne på  eje og fortove. Vi har en aftale med Vækst og Miljø om at rydde sne og salte på vores 

veje og de fortove, som er fælles. Dvs. oppe i svinget mod dobbelthusene, mellem nr. 6 og 

børnehaven (ud for pumpehuset)

De øvrige fortove er det grundejerens pligt og ansvar  at rydde for sne ud for egen grund. Dette 

gælder både ved indkørsel og ved fortove, der støder op mod ens grund. 

Som I jo nok har set, så genopstiller jeg ikke i år, og det betyder også at jeg går af som formand for 

foreningen. Jeg vil i den forbindelse gerne takke for den opbakning, som jeg altid har følt at der har 

været. Både fra bestyrelsen, men også fra alle jer medlemmer. Tak for det.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for den lidt underlige periode 2020 og 2021.

Og jeg plejer jo også gerne at ønske jer alle en god sommer, hvilket nok ikke er passende i aften, 

men så ønskes I alle i stedet, en rigtig glædelig jul…
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