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GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET 

 
 

GENERALFORSAMLING 
 

20. marts 2018 
 

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017-18 

 

1. Velkommen til generalforsamlingen i 2018, hvor bestyrelsen skal berette om det for-
gangne års opgaver, aktiviteter og resultater. 
 
 
2. Først vil jeg præsentere bestyrelsen, som består af Allan (næstformand og formand for 
El-, affalds- og parkeringsudvalget), Helge (kasserer og formand for Økonomiudvalget), 
Sarah, Charlotte (formand for Børne- og Aktivitetsudvalget, Anders (formand Grønt- og 
sneudvalget), og Anders.  
 
Den sidste suppleant vi har tilbage er Ole Balck, og så har vi også bestyrelsens faste støt-
te; Lene, som referent. 
 
 
3. I årets løb har bestyrelsens arbejde være støttet af flere udvalg: 

• Økonomiudvalget (som laver langsigtet økonomiplanlægning).  

• Grønt- og sneudvalget.  

• Varmeudvalget (som tager sig af varmekælderen og varmeforsyningen til husene og 
som nu består af bestyrelsen). 

• El-, affalds- og parkeringsudvalget.  

• Sti- og gavludvalget. 

• Børne- og Aktivitetsudvalget. 

• Web- & kommunikationsudvalget.  

• Miljøudvalget (der tager sig af de nye projekter med kommunen vedr. energibesparel-
ser, afvanding langs volden, pleje af volden og cykelstien i Sydskoven).  
 
 
4. Arbejdet i bestyrelsen og i udvalgene har resulteret i følgende: 
 
4.1 Drift og udvikling af Hvedevængets anlæg og installationer 
Det ”grønne” 
Da Grøntudvalget har en meget krævende og stor opgave med hovedindholdet på vores 
Hvedearbejdsdage, og skal varetage pleje- og udvikling af foreningens ganske store fæl-
lesarealer hele året, er det passende særligt at sige noget om dette udvalgs aktiviteter og 
tanker:  
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I 2017 har der, ud over det normale vedligeholdelsesarbejde på de grønne arealer, været 

et særligt fokus på månelandskabet. Der er her hen over året nogle ildsjæle, der har udført 

et kolossalt arbejde med at luge ukrudt på de forskellige volde. Dette arbejde blev fulgt op 

på de to Hvededage, hvor der blev udlagt et solidt lag barkflis på voldene med det formål 

at begrænse lugearbejdet og holde månelandskabet pænt. Herudover blev der i Hvedear-

bejdsperioderne og på Hvededagene foretaget reparation af brostensbelægninger, kant-

skæring, ukrudtsfjernelse, tømrer- og malerarbejde, beskæring af træer og buske, samt 

lagt nyt dæk i skibet ’Sus’. Uden for Hvedearbejdsdagene er der fældet og beskåret nogle 

træer, og der er igen blevet ryddet bevoksning på og langs støjvolden og i Månelandska-

bet, takket være vores egne frivillige ”grønne mænd og damer”. Herudover er der i årets 

løb klippet græs og hække i overensstemmelse med plejeaftalen. 

Fremover ønsker Grøntudvalget at arbejde efter principper om; nem vedligeholdelse, års-

tidsoplevelser og generel forskønnelse. 

Udvalget arbejder med en oversigt over beplantningen på fællesarealerne og en vedlige-

holdelsesoversigt over de forskellige beplantninger. Dette vil blive omsat i et årshjul, så det 

bliver nemmere at planlægge vedligeholdelsesarbejdet hen over året. Der er også etable-

ret et samarbejde med en gartner/havearkitekt, der foruden at give vejledning til vedlige-

holdelsesplanen, også bidrager med en række konkrete forslag til beplantning, der under-

støtter de nævnte principper. 

Opgaverne kan groft deles i op i gartner- og Hvedeboopgaver. De opgaver som Hvedebo-

erne selv kan udføre vil så vidt muligt blive lagt på Hvededagene, men der er faktisk man-

ge opgaver, der skal løses på bestemte årstider. Grøntudvalget vil række hånden ud til alle 

Hvedeboere via Nyhedsbrevene mv., for at bede om hjælp. Jo mere vi udfører selv, desto 

mere kan vi spare penge på betalt gartnerarbejde. 

Drift- og udviklingsplan 
Der er nu udarbejdet en drifts- og udviklingsplan for de fælles arbejder i Hvedevænget. Det 

er et arbejdspapir for bestyrelsen og for udvalg, der i oversigtsform samler alle de store og 

små opgaver, der er eller kan være behov for at løse.  

 

Oversigten samler alle opgaver, både de faste driftsopgaver og udviklingsopgaverne, in-

den for både anlæg, som de fælles græsarealer, stier eller P-pladserne, som installationer, 

der f.eks. har med vand, varme, el og belysning at gøre. Driftsopgaver er f.eks. pleje af de 

grønne arealer, vedligeholdelse af legepladser eller faste udgifter til varmekælderen. Ud-

viklingsopgaver omfatter ideer til og muligheder for at skabe nyt, f.eks. nye legeredskaber, 

ny teknologi til varmekælderen, eller nye anlæg på de fælles grønne arealer som nyplant-

ning af træer eller blomster, blomsterkummer eller lign. Bestyrelsen har her tænkt på be-

grebet forskønnelse, som ved forskellige nye tiltag kan gøre bebyggelsen endnu mere 

pæn og attraktiv. 
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Planen bliver til med bidrag fra bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. Umiddel-

bart omfatter planen opgaver fra Grøntudvalgets, Sti- og Gavludvalgets og Børne- og Akti-

vitetsudvalgets ansvarsområder. Men det er meningen at ethvert medlem af foreningen 

kan sende en ide til bestyrelsen, som så kan noteres i planen.  

 

Afhængigt af hvilke og hvor mange opgaver, der noteres, er tidshorisonten mellem to og 

fem år. Hvis der kun er noteret få små og mellemstore opgaver, som Hvedeboerne selv 

kan klare ved fællesindsats, så er der måske kun en tidshorisont på to år. Hvis der er note-

ret mange store opgaver som f.eks. planlægning for større ændringer af de grønne area-

ler, eller af varmeanlægget, udskiftning af rør eller af tage, som foreningen skal spare op 

til, så skal arbejdspapiret have en længere tidshorisont på måske fem år.  

 

Planen er således også et opgavemæssigt styringsredskab for kommende bestyrelser. 

Der er naturligvis flere opgaver man kan forestille sig at løse, end der er penge og ar-

bejdskraft til. Derfor foretager bestyrelsen en løbende prioritering af opgaverne, i h.t. vig-

tighed. Men planen har så den funktion, at alle opgaver kan noteres og dermed bliver hu-

sket til evt. senere løsning. Planen bidrager hermed til Økonomiplanen, til årsbudgetterne 

og de løbende opsparingsformål, samt til rettidig orientering, høring og afstemning i for-

eningen.  

 

Gavle 
Reparation af gavlene er fortsat højt prioriteret, og det forventes, at der skal repareres et 
antal  hvert år som en løbende opgave. Men vi er godt med, så vi mener at vedligeholdel-
ses- og forebyggelsesniveauet er sikkert og godt. Der er nu repareret i alt 19 ud af i alt 30 
gavle. 6 blev klaret i 2017. 
 
Stier 
Om stier kan nævnes at Kommunen har givet tilsagn om, at de flisebelagte stier mellem 
gavlene ud mod volden kan sløjfes, og så er det, efter en gammel aftale fra 2015, lykkedes 
at få kommunen til at udskifte de gamle ødelagte fliser på stien nordud af bebyggelsen. 
 
Varme 
Vi har haft et par ubehagelige situationer med manglende varme i december og i det nye 
år. I nogle tilfælde skyldes det at husejere lige skal vænne sig til at operere varmesystemet 
i sit eget hus – varmeinstallationer, der i øvrigt kan variere fra hus til hus - og i andre tilfæl-
de skyldes det, at der er sluppet luft ind i rørene i f.m. VVSéres arbejde i et enkelt hus. For 
at minimere risikoen for igen at få luftlommer, der blokerer for cirkulationen, har bestyrel-
sen derfor ladet en vaccumaflufter installere permanent. 
 

Fjernaflæsning af varme, hvor man elektronisk kan aflæser varmemålerne ude fra, blev 

indført i 2017.  
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Bestyrelsen har også udarbejdet en vejledning til vores varmecentral til brug for varmeud-

valget og for dem, der er registreret som modtagere af alarm-SMS i tilfælde af fejl på an-

lægget.  

 

Belysning 
I efteråret 2017 besluttede bestyrelsen at gennemføre den foreløbigt sidste del af forbed-
ringen af belysningen på stierne. Opgaven med opsætning af seks nye lamper med LED-
pærer skulle have været løst i januar 2018. Men pga leveringsfejl ventes opgaven nu først 
løst i marts 2018.  
 
Vi fik en uforudset udgift til at rette fejl på belysningen, og dette tog lidt tid. Men de skade-

de kabler blev repareret. 

 

Hvedevængets ”aktiver” 
Det går langsomt men støt fremad med at få ryddet ud og skabe mere orden i borde, stole, 
redskaber, materialer m.m., som Hvedevænget har stående i varmekælderen og i skuret. 
Varmekælderen er nu, med vores festtelt, ordnet helt fint. Så kan skurets indhold blive kla-
ret i 2018. 
 
… og så fik vi også en fin sølv-/guldbryllupsportal. Den ligger i varmekælderen og kan alt-
så udlånes til glædelige bryllupsmarkeringer. 
 
Kloakdæksler Det lykkedes også, efter megen snak frem og tilbage, at få repareret to klo-
akdæksler. Det ene, der viste sig at være vanskelig at repareret, blev lavet meget flot af en 
af vores beboere. 
 
Boldfang 

Det tidligere vedtagne forslag om et boldfang ved fodboldbanen blev færdiggjort som lege-

redskab med plantning af bærbuske i 2017. 

 
4.2 Aktiviteter 

Jubilæumsfesten 

I 2017 holdt vi ikke blot en sommerfest. Vi præsterede en stærk markering af Hvedevæn-

gets 40  års jubilæum. Det var en fantastisk dejlig fest med mange deltagere, ”børneting”, 

drinks og anden drikke, samt gris på spyd, kanapéer, fødselsdagskage og særdeles le-

vende musik og dans. En rigtig god oplevelse. 

 

Fastelavn 

Igen i år har det været muligt at afholde en dejlig fastelavnsfest for børn, børnebørn og 

barnlige voksne.  

 

4.3 Kommunikation 

Hjemmeside 
2017 har, efter lanceringen i december 2016, været et ”prøveår”. Bestyrelsen kun noteret 
èt enkelt forslag til forbedring. Det kan vi vel betragte som udtryk for at hjemmesiden er 
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blevet godt modtaget. Bestyrelsen har, via Web- og kommunikationsudvalget, iværksat et 
løbende overvågningsarbejde af hjemmesidens kvalitet og relevans, men medlemmerne 
bedes stadig gøre opmærksom på evt. behov for at rette fejl og mangler. 
 
Hjælperedskaber 
Ud over justeringer til hjemmesidens tekster, har bestyrelsen fået lavet et antal hjælpered-
skaber, der først og fremmest skal gære det lettere for bestyrelsen at arbejde. Meningen 
er, at man ikke skal opfinde og huske alting forfra hver gang, der skal ske noget, og at 
man kan gøre brug af planlægningsredskaber til konkret og hurtig planlægning eller gen-
nemførelse af f.eks. generalforsamlinger.  
 
Redskaberne omfatter: 

• Planlægning af Hvededage og sommerfester.  

• Hvedevængets Årshjul. 

• Planlægning af generalforsamlinger. 

• Vejledning til gennemførelse af generalforsamlinger. 

• Skema til optælling af stemmer. 

• Tabel til aflæsning af afstemningsresultater.  

• Bestyrelsens forretningsorden. 
 
Opgaveoversigter 
De aftalte opgaver for kasseren og webmaster er lagt på hjemmesiden. Listerne er lange. 
De tænkes anvendt som hjælp for substitutter og evt, nye kasserere og webmastere, samt 
til forhandling om evt. køb af samme ydelser fra eksterne udbydere. 
 
Historie 
… og så er det også lykkedes at få lagt Hvedevængets historie ud på hjemmesiden, og at 
få samlet et tilhørende stort billedarkiv. 
 

 
4.4 Forsikring 
Bestyrelsens flytning af alle forsikringerne til Topdanmark, for at opnå besparelser og bed-
re rørdækning, er nu blevet gennemført  helt ved sidste årsskifte. Der udestod den del, der 
omhandler arbejdsskadeforsikring for medlemmer, der udøver arbejde på foreningens for-
anledning. Denne aftale havde en bindingsperiode med udløb netop ved årets udgang. 
 

4.5 Nøglefunktioner 
Bestyrelsen har oprettet to substitutposter for de meget vigtige nøglefunktioner; kasserer 
(f.t. Helge (13)) og webmaster (f.t. Bjørn (48)). Herved gøres foreningen mere robust i til-
fælde af fravær eller forfald. For tiden er det Anders Fogh (24) der har stillet sig til rådighed 
som substitut for Webmaster, og Jan Bodeholt (38), der ligeledes venligt har stillet sig til 
rådighed som substitut for kassereren. 
 
4.6 Storskrald 
Der forekommer stadig henstilling af forkert storskrald. Men nogle gange har det drejet sig 
om misforståelser. På trods af et par hændelser på det seneste, finder bestyrelsen at bru-
gen af storskraldspladsen alligevel er blevet bedre set over en årrække. Derfor mener be-
styrelsen, at den nuværende ordning og indretning bør kunne fortsætte og fungere med 
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stadig beboeropmærksomhed på hensyn til naboerne og overholdelse af de udmeldte reg-
ler. 

 
4.7 Kommunen 
Udover at bestyrelsen og nogle af vore udvalg har holdt møder med forskellige private 
samarbejdspartnere, så har medlemmer af bestyrelsen, i perioden fra januar 2017 til marts 
2018, deltaget i ti møder med kommunen om forskellige emner. De største emner har væ-
ret Regnvandsafledning, pleje af bevoksning på volden, energispareprojektet, den nye cy-
kelsti i Sydskoven, Cirkelhuset og Lokalplanen.  
 
Regnvandsafledning 
Regnvandsafledningsanlægget ved volden i syd er etableret. Der er aftalt genplantning af 
volden og nyplantning i og om selve bassinet så snart vejret er gunstigt. 
 
Pleje af bevoksningen på støjvolden 
Bestyrelsen har aftalt med kommunen og Nordsjællands Park og Vej (NSPV), at kommu-
nen vil foretage rydning af det bælte langs støjvolden, der kan siges over årene at være 
vokset ind på Hvedevængets græsarealer. Vi forventer en rydning i mindst et par meters 
bredde, og at det vil foregå i 1. ½-år 2018. 
 
Cykelstiprojektet i Sydskoven 

Den nye cykelsti er anlagt på Egedaldsvej og forbindelsen fra vores område er nu anlagt. 

Vi fik delvist det vi ønskede, men ikke alt. Efter vores pres lavede kommunen om på sin 

plan, men det medførte desværre at kommunen nåede at fælde unødigt mange træer i 

området. Det er aftalt at der skal genplantes træer i foråret. 

 

Renovering af skure 
Bestyrelsen har i januar 2017 indsendt en ansøgning til kommunen om godkendelse af en 
ny måde at renovere vores skure på. Den nuværende godkendelse/dispensation med tilla-
delse til at udskifte det øverste bræt med et af en lidt større bredde er utilstrækkelig i f.t. 
behovet for at sætte mere hældning på taget hen mod afløbsrøret. Efter flere påmindelser 
afventer vi nu en snarlig godkendelse. Tegningen over hvordan en bedre og tidssvarende 
renovering kan foregå, vil til sin tid blive lagt på hjemmesiden. 
 
Kommunen har dog givet tilladelse til, at vi ikke længere skal lægge perlesten på skurta-
gene. Dette er tilføjet teksten under Vejledninger, Skure. 
 
Cirkelhuset 
Bestyrelsen har bedt om at blive orienteret om og om at få lejlighed til at levere bidrag til 
det planlagte projekt om udvikling af Cirkelhusgrunden. Der planlægges mange faciliteter 
og aktiviteter, og det kan blive ganske godt. Men af hensyn til Hvedevænget, har bestyrel-
sen fremsat forslag, der sigter på at lempe et evt. øget færdsels- og støjtryk. Vi har fore-
slået anlæggelse af parallelveje til smidig afledning af køretøjer ind og ud af det nye områ-
de, støjvolde og moderne ”friktionsfri/lyddæmpende” vejbelægning. Byggeriet var planlagt 
til start i 2018 og færdiggørelse i 2020.  
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Men det var nok optimistisk. Jeg har søgt flere oplysninger, og har i forgårs fået at vide, at 
der ikke foreligger nogen byggeplan endnu. Dette skyldes at Fredensborg Kommune ikke 
har kompetence til at opstarte det ønskede projekt, og skal afvente Landsplanstyrelsens 
revision af Landsplandirektiv for detailhandel. Måske er der en høring i 2. kvartal 2018, og 
først derefter ved man, om det bliver godkendt som et kommende projekt, og så skal man 
først til at behandle det endeligt. Det kommer til at vare nogen tid endnu. 
 

Energispareprojekt 

Bestyrelsen introducerede for længe siden et kommunalt betalt energispareprojekt, hvor-

ved en konsulent hjalp foreningen med at identificere mulige energiforbedringstiltag. Hve-

devænget har nu gennemført projektet, hvor den enkelte husejer har kunnet købe forskel-

lige ydelser efter eget ønske. I forlængelse heraf er det nu aftalt, at Hvedevænget i 2018 

kan gøre brug af samme konsulent til at afdække mulige energibesparelser ved at pege på 

forbedringer, der dels kan involvere Hvedevængets fælles varmeinstallationer med varme-

systemet i kælderen og fordelingsrørene og dels kan involvere montering af fordelingsven-

tiler i husene. Energispareprojekt 2? 

 
Lokalplanen 
Kommunen tog initiativ til at drøfte lokalplanen i november 2017. Dette fulgte dels af besty-
relsens ansøgning om renovering af skurene, som netop udgør en afvigelse fra lokalpla-
nen, dels beboeres ansøgninger om overdækninger eller andet, samt en klagesag. Der 
blev da afholdt et møde i Hvedevænget hvorunder kommunens repræsentanter gik rundt 
og så størsteparten af Hvedevængets arealer og huse. Her dukkede mange ting op, der 
repræsenterede afvigelser fra lokalplanen. Bestyrelsen supplerede med forklaringer, ek-
sempler, muligheder, husejernes forskellige behov og smag, samt med den historik, der er 
bestyrelsen bekendt. Bestyrelsen fremlagde ingen holdninger om hvad, der er rigtigt eller 
forkert, eller ønsker om stramninger eller om det modsatte. Vi ønskede at skabe et grund-
lag for samarbejde med kommunen, der var helt åbent og fordomsfrit. Dette ikke mindst i 
anerkendelse af den kendsgerning, at lokalplanen er kommunens, og at det er kommunen, 
der skal forvalte og evt. udvikle den.  
 
Men da kommunen under mødet udtrykte en meget åben og positiv holdning til samarbej-
de om bestemmelserne i lokalplanen, og man endda selv udtrykte ideer til det, virkede det 
ejendommeligt, at det forventede samarbejde siden hen blev præget af tavshed og uvars-
let blev erstattet af partshøringer om afvigelser fra bestemmelserne ved to husejere i Hve-
devænget.  
 
Dette har bestyrelsen klaget over, og det mundede ud i et møde med kommunen 9. marts. 
Kommunen har nu mundtligt og skriftligt orienteret bestyrelsen om, at den videre behand-
ling af de to partshøringssager er udsat, og at kommunen stadig ønsker at samarbejde 
med foreningens bestyrelse om at udvikle lokalplanen til noget mere tidssvarende, som 
kan respekteres af alle parter. 
 
Lokalplanen er skrevet i 1999, og omfatter 13 §§. Af disse ønsker kommunen grundlæg-

gende ikke længere at søge at håndhæve tre af bestemmelserne i streng fortolkning. Det 

drejer sig om § 6 (Bebyggelsens omfang og placering), 7 (Bebyggelsens ydre fremtræden) 
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 og 9 (Hegn). Et væsentligt argument for denne stillingtagen er, at det juridiske grundlag 
for at føre klagesager frem til lovliggørelse gennem påbud er yderst spinkelt. Der er såle-
des ikke stor mulighed for at håndhæve bestemmelserne med sigte på opstramning af ek-
sisterende bestemmelser eller på at indføre nye skærpende bestemmelser.  
 
Der er udvekslet forslag til visse bestemmelser i de tre §§ med kommunen, og kommunen 
har udtrykt vilje til at udarbejde dispensationer til forslagene afhængigt af hvad foreningens 
medlemmer ønsker. Kommunen vil se på muligheder for at supplere lokalplanen med for-
muleringer og/eller dispensationer, der kan kombinere den nødvendige ensartethed for 
hele bebyggelsen med visse frihedsgrader for den enkelte husejer. Resultatet heraf skal 
præsenteres for foreningens medlemmer til en samlet afgørelse.  
 
Forslagene er næsten færdigbearbejdede. De ville være blevet præsenteret til behandling i 
foreningen før og under generalforsamlingen, hvis kommunen havde optaget samarbejdet 
som lovet i forlængelse af mødet i november. Det gjorde kommunen ikke, og vi har såle-
des spildt godt tre måneder. 
 
Men kommunen har nu bedt om at modtage de færdige og vedtagne forslag fra forenin-
gen, som herefter kan vurderes mhp dispensation eller anden form for formel tilladelse. 
 
Bestyrelsen har ind til nu, i første omgang, ønsket at se og formulere muligheder og ikke 
fokusere på begrænsninger. Jeg skal her opfordre medlemmerne til snarest at levere egne 
forslag til bestyrelsen, så vi kan få et samlet forslag med muligheder, som medlemmerne 
så kan vælge eller fravælge ved en afstemning. Herefter kan kommunen få det til videre 
behandling. 
 
Kommunen har orienteret de to partshørte husstande samt klager om sin nye stillingtagen 
til Lokalplanen, høringssagerne og påbud. 
 

5. Økonomisk statusvurdering 
Bestyrelsen har også i 2017 brugt store dele af de hidtil hensatte midler til større og på-

trængende opgaver, herunder gavle. De store opgaver vedrørende stier er løst for et godt 

stykke tid. Beslutningen i 2017 om at forbedre belysningen på vores interne stier er gen-

nemført i 2018 og betales altså først i år. Med disse større opgaver løst, har vi hermed 

skabt rum for at løse evt. nye store opgaver. Gavlarbejde kommer dog stadig til at have 

fokus de næste par år, og vi sparer fortsat på drift af hele kommunikationsvirksomheden 

takket være Bjørn. Vores forsikringsaftale, som vi ændrede sidste år, er nu helt implemen-

teret ved årsskiftet, og vi kan nu se frem til den tilsvarende hele årlige besparelse på ca. 

kr. 73.000,00. Der har været god plads til hensættelser, og opsparing skal fortsat være i 

fokus.  

 

 

6. Fremtiden 

Da bestyrelsen i de forgangne to år har været næsten uændret kan jeg godt karakterisere 

hele den sidste toårsperiode med at sige, at den har været præget af en arbejdsform, hvor 

mødehyppigheden har været høj med de månedlige møder med ekstra møder i f.m. Hve-
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dedag eller generalforsamlinger. Dog holdt vi sommerferie i juli. Udsendelsen af Hvedeinfo 

blev også ændret til udsendelse hver måned lige efter et bestyrelsesmøde for at levere 

aktuel tidsrelevant information. Dette har dog hængt sammen med at denne bestyrelse har 

påtaget sig mange opgaver, hvoraf en del var ganske store og arbejdskrævende. Der har 

gennemgående været en overvægt på udviklingsprægede opgaver, ligesom der i perioder 

dukkede store uventede opgaver op, der skulle løses i samarbejde med kommunen. De 

fleste af disse er nu løst, omen enkelte afventer afslutning med genplantning. Det betyder, 

hvis vi skal se fremad, at der nu forventes at være færre opgaver, og at disse nu igen 

overvejende vil være af driftmæsssig karakter. De eneste større udviklingsmæssige opga-

ver der nu står for, er arbejdet med lokalplanen og virkeliggørelsen af den udviklingsmæs-

sige del af drifts- og udviklingsplanen med evt. nye tiltag og forskønnelse, og måske et 

Energispareprojekt 2. Der skal dog lige følges op på kommunens løfter om genplantning 

efter cykelstiprojektet og regnvandsafledningsprojektet, samt rydning af vækster langs og 

på støjvolden. Faststøbning i cement af brostenene i indkørslerne er også en opfølgnings-

sag. Men hermed sagt, at kommende bestyrelser ikke skal føle sig bundet af det hidtidige 

arbejdsregime i bestyrelsen i de sidste to år. Det er der næppe behov for. Mødehyppighe-

den kan godt sættes ned, og udsendelse af Hvedeinfo kan sikkert ændres. 

 

Men udvalgene trænger til fokus. Sti- og gavludvalg fungerer mægtigt godt, og det er 

umådeligt vigtigt for os alle. Grønt- og sneudvalget har nu fået opstillet en plan at arbejde 

efter, men der mangler medlemmer. Børne- og aktivitetsudvalget har behov for opmærk-

somhed fordi udvalget er vigtigt for fællesskabet og for det gode naboskab. Varmeudvalget 

kan fortsætte med at være sammenfaldene med bestyrelsen, men vi kan godt bruge en 

kyndig og interesseret deltager, der vil specialisere sig i varme. Økonomiudvalget og Web- 

og kommunikationsudvalget har begge behov for mindst et nyt medlem, El-, Affalds- og 

Parkeringsudvalget fungerer godt, og Miljøudvalget har vi måske ikke længere brug for. 

Formandsposterne for udvalgene skal I også lige se på. Her har jeg hidtil påtaget mig dis-

se poster i Sti- og gavludvalget, Varmeudvalget, Web- og kommunikationsudvalget, samt 

Miljøudvalget. Dette fordi der stilles krav i vedtægterne om at formændene skal indgå i 

bestyrelsen, og så var jeg måske den, der bedst kunne afse tid til det. 

 

 

7.  Afslutning 

Hermed er beretningen slut, i det jeg dog ikke kan slutte før jeg har sagt tak til bestyrel-

sesmedlemmerne, suppleanten, udvalgsmedlemmerne og til referenten, som har sparet 

formanden og bestyrelsen for mange arbejdstimer. Referentarbejdet har muliggjort at be-

styrelsen fuldt ud har kunnet koncentrere sig om diskussionerne under møderne.  

 

Men specielt vil jeg takke kassereren og webmaster for utrættelig indsats. I yder langt me-

re end man kan forvente. Jeg vil ikke undlade at sige, at jeg er meget glad for, at vi gik fra 

en oprindelig plan om, at det skulle være professionelle bekendte, der skulle løse opgaven 

med hjemmesiden, og at vi i stedet involverede en frivillig og stærkt dedikeret nabo; Bjørn. 
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Bjørn har i høj grad vist, at det ikke var nødvendigt med professionel hjælp og dyre købe-

programmer. Foreningen har således både sparet initialinvesteringer, og ind til videre også 

undgået bekostelig afhængighed af IT-konsulenter.  

 

Endeligt er der meget god grund til at takke de naboer, der uden for den formelle ramme, 

yder en imponerende frivillig indsats. Et nyligt lysende eksempel, som jeg ikke kan lade 

være med at nævne, er formanden for El-, Affalds- og Parkeringsudvalget, som ubemær-

ket går rundt og sørger for, at forkert storskrald fjernes fra storskraldspladsen og tømmer 

affaldsstativerne på fællesarealerne. Endnu et eksempel til efterfølgelse. 

 

Til sidst vil jeg på mine egne vegne gerne sige tak for den viste tillid i de sidste to år. Jeg 

ønsker Jer og Hvedevænget alt godt fremover. Hvedevænget er en god og sund bebyg-

gelse, som det er værd at passe og værne om. 

 

 

Alan Richter 

Formand 

Grundejerforeningen Hvedevænget 

 


