
 

Hvedeinfo 
Grundejerforeningen Hvedevængets nyvalgte bestyrelse har afholdt konstituerende møde 21. marts, 
2016, hvorefter bestyrelsens funktioner og aktiverede udvalg fremstår således:  
 
BESTYRELSEN  
 

 Alan Richter, nr. 42 (formand). 
 Allan Sørensen, nr. 10 (næstformand). 
 Helge Hesselberg, nr. 13 (kasserer). 
 Anders Thunell, nr. 43. 
 Charlotte Petersen, nr. 32. 
 Sarah Holm Hansen, nr. 4. 
 Niels Christian Andersen, nr. 39. 
 Anne Nørgaard, nr. 70 (suppleant). 
 Anders Hjorth Fogh, nr. 24 (suppleant). 

 
 

UDVALGSARBEJDE 
 

Bestyrelsen vil arbejde med bestyrelsesmedlemmer og øvrige beboere i følgende udvalg: 
 

Strategiudvalg 
 

Medlemmer (foreløbigt): Niels (formand) (39), Alan (42), Helge (13), Peter (70). 
Udvalget arbejder med praktisk og økonomisk planlægning af større fælles vedligeholds-,  
reparations- og fornyelsesopgaver, som bestyrelsen efterfølgende tager stilling til. 
 

Grønt- og sneudvalg 
 

Medlemmer (foreløbigt): Helge (13), Lis 
(10), Lotte (65), Anders (43). 
Udvalget arbejder med planlægning og tilret-
telæggelse af fælles opgaver vedr. grønne 
arealer samt sne- og isrydning. 
 

Drænudvalg (nyt) 
 

Medlemmer (foreløbigt): Charlotte 
(formand) (32), Steen (61), Bjørn (48), Anne 
(70).  
Udvalget arbejder med at løse problemet med 
vand langs volden og nær haverne. 
 

Varmeudvalg 
 

Medlemmer: Endnu ikke besluttet. Allan er kontaktperson. Støttes af varmeingeniør, Sivertsen. 
Udvalget arbejder med at sikre varmeforsyningen dels ved at planlægge og tilrettelægge vedligehold, 
reparation og fornyelser samt ved etablering af vagt-/varselsordning på døgnbasis. 
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El-, affalds- og parkeringsudvalg 
 

Medlemmer: Allan (formand) (10), Sarah (4). 
Udvalgets ansvarsområde er udvidet til at omfatte anvendelsen af vore parkeringspladser. Udvalget ar-
bejder således med storskraldspladsen, belysning og camperes og traileres placering på parkerings-
pladserne. 
 

Sti- og gavludvalg 
 

Deltagere: Henning (nr. 64), Steen (nr. 61), Ole (nr. 67) og Kjeld (nr. 9) er me-
get aktive inden for udvalgets ansvarsområde. Bestyrelsen har udpeget An-
ders (43) som kontaktperson.  
Udvalget gennemfører det igangværende stiarbejde og for at identificere be-
hov for vedligeholds- og reparationsarbejder på bebyggelsens gavle. 
 

Aktivitetsudvalg 
 

Deltagere: Anne (70), Mette (nr. 16), Christina (nr. 11), Sarah (4). 
Udvalget har skiftet navn fra ”Børneudvalget” for at udvide fokus til at omfatte 
alle beboere i Hvedevænget, unge som ældre. Udvalget arbejder med vedlige-
hold og reparation af legefaciliteter samt alle ønskelige sociale aktiviteter, som 
beboerne kan tænkes at deltage i. 
 

Web- & kommunikationsudvalg 
 

Deltagere: Endnu ikke endeligt besluttet. Ressourcepersoner søges involveret. 
Udvalget vil identificere behov vedr. brugerfladen på hjemmesiden, foretage ønskelige ændringer samt 
udvikle modeller for nyhedsbreve og anden kommunikation.  
 

OPRÅB!!! Der er stort behov for at flere beboere melder sig til udvalgene!!  
Har du meninger og forslag? ... så hjælp de frivillige i bestyrelsen og meld dig til et udvalg. 

 
Udførelsen af fælles arbejder i Hvedevænget drives af udvalgene efter bestyrelsens beslutninger om 
prioritering og trangfølger. Men det betyder fortsat at den hidtidige praksis med levering af beboeres vig-
tige iagttagelser og ideer direkte til udvalgene stadig er hensigtsmæssig. 
 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Hvededage i 2016 
 

KLAR TIL AT NOTERE! Første Hvededag er lørdag den 21. maj - med frokosthygge.  
Invitation med forskellige muligheder for at bidrage til de fælles opgaver kommer snart. 
 

Anden og sidste Hvededag er lørdag den 27. august.  
 
 

TEMAOPSLAG 
 

Indbrud. Desværre har der været et par indbrud 21. marts. Tyven har slået hul i ruder nær dørlås 

og vindueshåndtag for at kunne række ind og dreje en vrider eller en nøgle og et håndtag. Det lykkedes 

ikke. Råd: Skift låse med vridere ud – og lad ikke nøgle sidde indvendigt i låsen. Montér ekstra lås på 

vinduer og døre på havesiden. 
 

Storskrald. Vi har haft et stort og GRIMT problem fordi nogle beboere lægger storskrald ud på 

storskraldspladsen længe før det er tilladt. Det SKÆMMER vores bebyggelse. Der lægges også skrald 

ud som ikke er storskrald og som derfor ikke afhentes af kommunen (tak til den beboer der gik ud og 

fjernede det). Læs hjemmesiden hvor der står: ”Den 3. torsdag i måneden” og ”… inden kl. 07.00 

på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før”. Der står også hvad der ikke er storskrald!  

 

På bestyrelsens vegne; Alan Richter, formand 


