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Bestyrelsen

I det seneste år har bestyrelsens bestået af følgende personer:

• Birgitte Mikkelsen - Kasserer
• Stephan Stoltze – Legepladsansvarlig
• Carsten Lundstrøm - Festkoordinator
• Michael Frederiksen – Næstformand og ansvarlig for veje og grønne områder
• Kristian Raun Larsen - Formand

Bestyrelsen er på valg hvert andet år og Birgitte, Stephan og Kristian er på 
valg i år.

Bestyrelsen holder møde ca. 4 gange årligt af et par timers varighed og 
mailer ellers løbende igennem perioden, hvis der opstår behov.



Året der er gået

Bestyrelsens arbejde det forløbne år 
har været præget af foreningens 20-
års jubilæum og sagen om 
udskydelse af overtagelsen af 
vejene fra Favrskov Kommune. 



Grundejerforeningens 20-års jubilæum

Grundejerforeningen havde sidste år 
20-års jubilæum. Det besluttede vi i 
bestyrelsen at markere med en 
sommerfest i tilknytning til vores 
traditionelle Skt. Hans bål.



Der var god tilslutning fra foreningens 
medlemmerne, og vi havde en hyggelig 
eftermiddag og aften, hvor der blev 
serveret helstegt pattegris og fadøl. 

Det var jo en meget tør sommer, og vi var 
heldige, at der lige netop ikke var 
afbrændings-forbud i Hinnerup omkring 
Skt. Hans, så vi kunne brænde bålet af.



Der var en vis egenbetaling til 
arrangementet. Men bestyrelsen 
prioriterede at fremmødet gerne skulle være 
højt, så der blev givet tilskud til 
arrangementet fra foreningens kasse.

Vi skal her opfordre til, at man først 
begynder at bygge bålet op fra den 1. maj –
dette af hensyn til at udsigten for de 
omkringliggende huse ud over slugten. 



Overtagelse af vedligeholdelse af vejene fra Favrskov Kommune

Den 8. juli 2019 blev der efter et dygtigt arbejde fra det til lejligheden nedsatte 
vejudvalg indgået aftale med Favrskov Kommune om at udskyde tidspunktet for 
overtagelsen af vedligeholdelsespligten af ”vores” private fællesveje med yderligere 
4 år. 

Sagen udspringer af, at der i forbindelse med etableringen af vejene skete en fejl, så 
kommunen påtog sig vedligeholdelsespligten i 20 år. 

Der er udført 2 prøvefelter med følgende løsninger:

1. Anvendelse af armeringsnet 
2. Sandwich Overfladebehandling (SOB) udført med sorte granitskærver



Når prøvefelterne har ligget et par år, skal der mellem 
grundejerforeningen og kommunen foretages en vurdering af 
hvilken løsning, der egner sig bedst. Herefter skal kommunen 
rulle den valgte belægning ud på hele vejen og 
grundejerforeningen skal derefter overtage den.

Favrskov Kommune har efterfølgende igangsat et projekt på 
tværs af kommunen, der har til formål at ensrette kommunens 
praksis i forhold til hvilke veje, der skal være private fællesveje
henholdsvis kommunale veje.



Projektet strækker sig over et par år og baseret på kommunens 
udmeldinger om kriterierne for opklassificering til kommunale veje, er 
det efter bestyrelsens vurdering stadig usikkert, om vores veje vil 
opfylde kriterierne for opklassificering. 

1. fase startede i januar 2019 og forventes afsluttet april 2020. 2. fase 
(Hinnerup) starter september 2019 og afsluttes formodentligt før 
vinteren 2020.



Udtynding af buske og skove ned mod teglværkssøerne

I det seneste år er der sket en del udtynding af buske og skove ned mod 
teglværkssøerne. Udtyndingen er både sket af privatpersoner med 
tilladelse fra kommunen og af kommunen selv som led i naturplejen. 

Der kan vist siges både for og imod udtyndingen – og det må være op 
til det enkelte medlem.



Vejtræer

I forhold til vejtræerne gør Viggo fortsat et flot 
arbejde med at passe og pleje dem, så de er 
en pryd for området, og han fører en hård 
bekæmpelse mod den smitsomme 
tjørnerust/enebærrust. 

Jeg vil gerne opfordre til, at man sørger for at 
holde området omkring vejtræerne fri for 
ukrudt i et område på 80*80 cm.

Da det har været en meget tør sommer, må vi 
alle sammen lige holde øje med, om et træ 
skulle være gået ud, og derfor skal erstattes. 



Legepladserne

Legepladsudvalget står for en 
regelmæssig gennemgang og 
vedligeholdelse af vores legepladser i 
samarbejde med vores 
nabogrundejerforeninger.

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at 
der ikke må fjernes legeredskaber 
uden at der sættes noget andet i 
stedet. 



Fastelavnsfest

Det er blevet tradition, at der arrangere 
fastelavnsfest med og tøndeslagning for 
medlemmerne af 
grundejerforeningerne på ”højene”. I år 
foregik det på Teglhøjen. 

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen 
giver tilskud til medlemmernes 
deltagelse i fastelavnsfest, så der ikke er 
egenbetaling


