
Bestyrelsen byder velkommen til de 15 nye grundejere, der er flyttet til Grønnehave i 2022 
På hjemmesiden kan det ses, hvor der er kommet nye beboere. 
  

 
 

Generalforsamlingen 2022 
  

For første gang i 12 år blev der en ændring i bestyrelsens persongalleri, idet kasserer Willy Schneider havde 
valgt at stoppe. 
  
Næstformand og kasserer var på valg, Lena blev genvalgt som næstformand medens Søren S. Møller blev 
nyvalgt som kasserer. 
  
Formand: Helge Dybdahl  
Næstformand Lena Frydensberg-Holm  
Kasserer: Søren S. Møller   
Bestyr. Medlem Jørgen Sommer  
Bestyr. Medlem Rasmus Jørgensen 
Suppleanter Jesper Kühl og Mille Tørnqvist  
Suppleanter   Rune Drewsen og Nadia Budtz  

  
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt bestyrelsesmøder og arbejdsmøder i et fornødent omfang. 
  

Veje/fortove 
Der er blevet udført nødvendige reparationer på veje og fortove. 
Fortovsfliser er blevet udskiftet eller blevet omlagt – dog ikke i nærheden af nybyggerier! 
Da vi har mange nybyggerier er der en del steder der venter på alm. vedligeholdelse. 
  
Der repareres løbende huller på Præstefælledvej, men hullerne kommer igen og igen. 
Der spares, efter beslutning på Generalforsamlingen i 2022, op til renovering af Præstefælledvej, en   
Renovering med ny asfaltbelægning.  
Indtil da vil der på Præstefælledvej kontinuerligt blive lappet huller.  
Vejhjørner er udsat for de store lastbilers kørsel på  
fortovet. Det overvejes derfor stadig, hvorledes vi kan forstærke vejhjørnerne. 
  

Nybyggeri 
  

Skader, der er forvoldt på fortov og vej ved nybyggeri/ombygning, skal udbedres af grundejer selv. 
Fortov skal reetableres umiddelbart efter byggeriet er færdigt. 
Ligeledes skal indkørsler der flyttet etableres efter forskrifterne. 
Grundejerforeningen syner vej og fortov ud for nybyggerier og flyttede indkørsler, det er normalt ikke 
nødvendigt at erindre om reglerne. 
Der har i løbet af året været omfattende skader efter nybyggerier. 
Især et nybyggeri trak mange skader på vejhjørner og fortove. 
En del af skaderne er det i år, pga. af medlemmernes årvågenhed, lykkedes at få skadevoldere til at betale, 
men der er i nogle af vores områder stadig skader som ikke vil blive udbedret før nybyggeri er færdiggjort. 
Det har indtil nu ikke vist sig muligt at få indført en begrænsning af størrelsen af lastbiler på vores veje. 
  

 
 



Hegn  
En dialog om hegn mod vej har i et vist omfang været ført i det forløbne år.  
 Vandafledning - regnvand 
Det har ikke i det forløbne år været reparationer af vandafledningen. Men efter vores vurdering er der nu 
et par steder, der kræver større eller mindre reparationer. 
Sandfangs brønde (ristene i vejen) bliver en gang om året renset af Wagnerlund Kloak Service. 
Rensning foregår i januar måned. 
G/F Grønnehave giver ikke tilladelse til at aflede overløbsvande fra private faskiner til vores dræn i fortove. 
  

Reklameskilte 
Reklame skilte er i løbet af året fjernet efter kommunal pålæg. 
  

Snerydning 
Efter debat ved generalforsamlingen i 2022 konkluderede bestyrelsen at vores kontrakt med 
snerydningsfirmaet skal fortsætte. 
Vi har derfor fortsat, sammen med G/F Hjallerupvang, kontrakt med et snerydningsfirma, som ved snefald 
betales for at rydde vejbanen for sne. Fortovet ryddes ikke og der saltes ikke på vej. 
  
  

Legepladsen 
Kravlenet på legeborgen er gået i stykker. Det vurderedes i juni måned at være for farligt til fortsat at kunne 
bruges og blev derfor revet ned. Et nyt stabilt metalnet er sat i produktion og vil blive snarest blive sat op.  
Et nedslidt vippedyr vil i 2023 blive fornyet. 
Legepladsen ligger på kommunens grund og er stillet til rådighed for Grønnehave og Hjallerupvang. 
Grønnehave står for vedligeholdelsen af legepladsen. 
Græsset er blevet slået kontinuerligt, og ukrudtsbekæmpelse er foretaget. 
  

Arrangementer 
Fastelavnsfesten blev i 2022 igen afholdt efter en pause med Covid restriktioner. 
Spisningen efter generalforsamlingen blev ikke gennemført, da Covid stadig spøgte. 
Foreningens 100 års jubilæum blev fejret i august måned.  
  
  

100 års jubilæum 
Et lille udvalg havde arbejdet med at forberede festlighederne i anledning af Grønnehaves 100 års 
jubilæum 
Fødselsdagen blev fejret lørdag d. 13. august på legepladsen. 
Med aktiviteter for børn og voksne. 
Startende med børneloppemarked efterfulgt af ansigtsmaling, hønsebingo, partnerløb, støvlekast og 
flødebollekast. 
Der var også fødselsdagskage og kaffe samt bar. 
Om aftenen var der fællesspisning og et musikalsk bingo.  
I ugen op til jubilæet drev en skattejagt medlemmerne rundt i foreningen for at finde skatten. 
Mange var i løbet af dagen med til at fejre fødselsdagen. 
Tak til 100 års-udvalget for en stor fest. 
  
Information 
 Bestyrelsen har arbejdet på at erstatte den fysiske udgave af Grønnehave Nyt med en digital udgave via 
nyhedsbreve, suppleret med mulighed for analog information. 
Der er også arbejdet på at fremme orienteringen ved brug af hjemmesiden og Facebook. 


