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GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET 

 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 

7. marts 2017 
 
 

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016-17 

 

1. Velkommen til generalforsamlingen i 2017, 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 (tidl. suppleant).  
 
 
Den sidste suppleant vi har tilbage er Anne og bestyrelsens faste støtte er Lene som refe-
rent. 
 
 
3. I årets løb har bestyrelsens arbejde være godt hjulpet af at vi har haft flere udvalg i 
gang. 
 
Der er:  

• Økonomiudvalget (som laver langsigtet økonomiplanlægning),  

• Grønt- og sneudvalget.  

• Drænudvalget (som tog sig af drænproblemet langs volden og som nu er nedlagt). 

• 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 (som er et nyt udvalg, der tager sig af de nye projekter med kommunen 
vedr. energibesparelser, afvanding lags volden, pleje af volden og kommende cykelsti i 
Sydskoven).  
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4. Arbejdet i bestyrelsen og i udvalgene har resulteret i følgende: 
 
4.1 Pleje og udvikling af de grønne arealer og legepladser 
Hvedearbejdsdagene 
På årets to Hvededage 21. maj og 27. august og i Hvedearbejdsperioderne her omkring 
samt ind i mellem har vi ryddet en meget stor mængde buske i Månelandskabet, beskåret 
en del af træerne på og langs de to parkeringspladser, klippet buske på den sydlige parke-
ringsplads, fjernet det sædvanlige ukrudt og vildtvoksende græs, rettet brostenskanter og 
fældet et stort birketræ.  
 
Der blev også lavet en hel del andet arbejde med maling af skur og brædder i kælderskak-
ten, haveborde blev slebet og malet ligesom der blev skiftet træ på det faste havebord. 
 
Den nye model for fælles Hvedearbejde med fastlæggelse af egentlige arbejdsperioder på 
14 dage omkring de to Hvededage synes at virke. Det er bestyrelsens indtryk at mange 
beboere tager sin tørn i disse perioder, når de er forhindrede i at deltage på selve de to 
fastsatte fælles arbejdsdage. Ligeledes synes den nye model for gennemførelse af arbej-
det på Hvededagene, hvor vi deler de fremmødte op i hold med sjakbejser, også at virke 
godt. Bestyrelsen har den oplevelse at effekten er forbedret i form af at flere har kunnet 
bidrage til arbejdet og at flere opgaver således er blevet løst. 
 
Årets fælles arbejde blev kronet med hygge, musik, drink, mad og glæde under en vellyk-
ket sommerfest. 
 
Øvrig pleje 
Uden for Hvedearbejdsdagene er bøgehækken i Sydskoven blevet beskåret, der er ryddet 
en særdeles stor mængde af bevoksningen på og langs volden og Månelandskabet er 
langsomt men støt blevet ført tilbage til sit gamle udseende - alt sammen imponerende 
udført af frivillige naboer. 
 
Herudover er der i årets løb klippet græs og hække i overensstemmelse med plejeaftalen. 
 
Skibet SUS 
Vores flotte skib i Månelandskabet blev malet sandet er fjernet og bliver erstattet af et 
faldunderlag af gummifliser. 
 
Bestyrelsen har endvidere genforhandlet den del af plejeaftalen, der omhandler sneryd-
ning og saltning. Vi fik her en markant nedsættelse af prisen på saltning på kr. 500 pr 
gang. Bestyrelsen har derfor fortsat samarbejdet med den nuværende gartnervirksomhed. 
 
Grøn pleje- og udviklingsplan 
Der er påbegyndt et arbejde med en grøn pleje- og udviklingsplan. Den indeholder detalje-

rede noteringer om beplantningen på fællesarealerne. Den skal anvendes som et langsig-

tet redskab til at pleje og udvikle fællesarealerne og til at give bidrag til den økonomiske 

planlægning. Grønt- og sneudvalget vil orientere mere herom. 
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4.2 Anlæg og installationer 

Sti- og gavle 
Bestyrelsen besluttede at færdiggøre arbejdet med stierne i 2016. Der er nu kun få steder 
tilbage, som er prioriteret ned fordi færdselen her er minimal.  
 
Af hensyn til sikkerhed for at husenes vedligeholdelsesstand er bedst muligt tog bestyrel-
sen også beslutning om at gavle skal repareres så snart der findes utætheder eller afskal-
ninger. Denne opgave blev faktisk prioriteret højest af alle. Der er således repareret 13 
husgavle. 
 
Drænanlæg 
I foråret iværksatte bestyrelsen med kort varsel reparation og udbedring af det gamle 
drænanlæg i græsarealet ud mod volden i den sydlige ende af bebyggelsen. Beslutningen 
blev taget under indtryk af akut behov fordi der var store ansamlinger af vand, som udgjor-
de en trussel mod både vækster i og nær haverne samt mod fundamenter. Dette har væ-
ret et problem i meget lang tid, hvorfor bestyrelsen fandt at det måtte løses i 2016. Dræn-
røret var flækket, og at alt var styrtet sammen nede i drænet ud for blok 29-32.  
 
Det nye dræn synes at virke efter hensigten og afleder nu vandet fra haverne i husblok-
ken. Det løser dog ikke hele problemet med regnvandsafløb langs volden. Det skal hånd-
teres separat i et nyt projekt med kommunen. 
 
Varmecentralen 
Der er installeret automatisk alarm i kælderen, der sender SMS-besked til tre bestyrelses-
medlemmer og til varmekonsulenten i tilfælde af at tryktanken i kælderen eller pumpen i 
pumpebrønden holder op med at fungere eller hvis strømmen til kælderen afbrydes. 
 
Der er udskiftet batterier i husenes varmemålere og der er installeret elektronisk varmeaf-
læsning.  
 
Endvidere er der udarbejdet en vejledning i installationerne i varmekælderen, i kælder-
skakten og på gavlen over kælderskakten. Den skal primært anvendes af medlemmer af 
varmeudvalget og af de som måtte være tilmeldt fejlmeldingssystemet på deres telefoner. 
Vejledningen findes på hjemmesiden og i en mappe i varmekælderen. 
 
Belysning 
Efter tredje kvartals budgetopgørelse, blev det muligt også at iværksætte en del af et stør-
re belysningsprojekt til forbedring af belysningen på Hvedevængets stier. Der blev sat 
seks nye lamper op nær hus-nr. 17, 24, 48 og 49.  
 
Hjertestarter 
Bestyrelsen forsøgte at få tildelt en hjertestarter men dette initiativ lykkedes dog ikke, da 

vores ansøgning blev afvist.  

 

4.3 Aktiviteter 

Fastelavn 

Ud over sommerfesten er der igen blevet afholdt en god, glad og livlig fastelavnsfest.  
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4.4 Kommunikation 

Ny hjemmeside 
Hvedevængets nye hjemmeside ”gik i luften” før jul som en julegave. Opsætning af selve 
den elektroniske hjemmeside har krævet et meget stort arbejde. Det har omfattet afprøv-
ning af forskellige muligheder for præsentationer af menuer, tekst og illustrationer, med 
etablering og afprøvning af brugerfladens funktionalitet og links samt etablering af et nyt 
illustrationsarkiv. 
 
Hvedebogen 
Bestyrelsen har foretaget en fuldstændig omskrivning af den elektroniske Hvedebog på 
den gamle hjemmeside. Omskrivningen har krævet arbejde med opdatering, omredigering 
og sletning af gamle tekster, indsamling af ny viden, skrivning af nye tekster samt tilveje-
bringelse og udformning af nyt kortmateriale. Der er også lagt øget vægt på tilbud og vej-
ledning til husejerne i Hvedevænget. 
 
Velkomstskrivelse 

Det er også lykkedes at lave den længe efterspurgte velkomstskrivelse som en lille folder. 

Vi håber at den vil virke imødekommende og som en hurtig ”indføring” til Hvedevænget. 

 

Nyhedsbreve 

Bestyrelsen har besluttet at udsende Hvedeinfo efter hvert bestyrelsesmøde af hensyn til 

aktualitet og for at kunne kommunikere spørgsmål og opfordringer. 

 
4.5 Forsikring 
Først indgik bestyrelsen en aftale med Concordia om højere dækning af skader på Hvede-
vængets skjulte rør (varme-, vand- og kloakrør).  
 
Men nu har bestyrelsen flyttet forsikringerne til Topdanmark og de hidtidige forsikringer i 
Concordia, Almindelig Brand og Dansk Glasforsikring er nu sagt op. Gevinsten i Topdan-
mark er at dækningen af vores rør i jorden er markant bedre i Topdanmark. Her regnes 
ikke med afskrivning af rørenes værdi, men i stedet pålægges en selvrisiko. Denne selvri-
siko er lille og vurderes at stå i et fordelagtigt forhold til en rørskades forventede omkost-
ninger. Foreningens forsikringspræmie er hermed blevet reduceret markant med ca. 1/3. 
Dette repræsenterer en forventet besparelse på netop denne udgiftspost, der svarer til op 
mod kr. 900 for den enkelte husejer.  
 

4.6 Generalforsamlingen i 2016 vedtog bl.a: 
Storskraldspladsen  

Storskraldspladsen på den sydlige parkeringsplads flyttes hen til containerpladsen. Herud-

over opfordredes til opsætning af et skilt med regler for aflevering af storskrald. 

 

Bestyrelsen har, efter mange overvejelser og indhentning af viden om kommende ny stor-

skraldsordning, ikke ønsket at flytte storskraldspladsen. Dette er der orienteret om i ny-

hedsbrevet. I stedet har bestyrelsen nu sat et skilt op med reglerne for udsætning af stor-

skrald.  
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Boldfang 

Generalforsamlingen vedtog at etablere et boldfang i form af en hæk og trådhegn i nord-

kanten af fodboldbanen til at opfange bolde og til at begrænse kørsel i området. Denne 

opgave er blevet udviklet så der også opnås funktionalitet som et legeredskab i kombinati-

on med buske. Opsætningen er nu påbegyndt.  

 

Opfordringer til bestyrelsen 

De opfordringer, der leveredes direkte til bestyrelsen under sidste generalforsamling, er: 

• Opfordring til bestyrelsen om at tydeliggøre reglerne for bebyggelsens udformning.  

• Opfordring til bestyrelsen om indkøb og opsætning af hjertestarter.  

• Opfordring til bestyrelsen om opsætning af skilt med reglerne for aflevering af stor-

skrald.  

• Opfordring til bestyrelsen om at se på lokalplanen, der trænger til en opdatering.  

• Vandafledningsproblemer i flere haver. 

 

Alle nævnte opfordringer er taget op af bestyrelsen. Hjertestarteren blev dog afvist og Lo-

kalplanen bliver efter kommunens foreløbige udsagn ikke opdateret. 

 

4.7 Kommunen 
Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i fem møder med kommunen om forskellige emner 
i perioden oktober til december. De største emner er Regnvandsafledning, pleje af be-
voksning på volden, energispareprojektet og ny cykelsti i Sydskoven. 
 
Regnvandsafledning 
Kommunen vil se på muligheder for at etablere regnvandsafledning langs volden. Vi afven-
ter for øjeblikket 2. forslag. 
 
Pleje af bevoksningen på volden 
Bestyrelsen har bragt opgaven med at ”holde” bevoksningen på støjvolden op over for 
kommunen. En aftale herom forventes indgået i forbindelse med etablering af regnvands-
afledning. 
 
Energispareprojekt 

Kommunen har valgt og foreslået Hvedevænget som samarbejdspartner i miljø- og ener-

gispareprojekter, hvor kommunen betaler for analyser og rådgivning. Det har bestyrelsen 

sagt ja til og projektet er i godt gang.  

 

Det vil ende med tilbud til husejerne om mulige tiltag, som vi kan vælge efter ønske og i 

fællesskab få udvirket gennem samlede entrepriser på de enkelte opgaver. Nyhedsbreve-

ne og et kommende orienteringsmøde 27. april vil fortsat præsentere detaljerne. 
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Cykelsti i Sydskoven 

Vi afventer fortsat kommunens udspil om nøjagtig placering af en ny cykelsti langs Ege-

dalsvej. 

 

Af øvrige emner kan nævnes Lokalplanen, stisystemet gennem Hvedevænget, bommene 
ind til vores område, forbud og forbudsskilte (cykling og motoriseret færdsel inde på områ-
det), brostenene i indkørslerne, belysning, kloakdæksler (reparation af…), flisestierne mel-
lem gavlene. Bestyrelsen søger her at opnå større klarhed om ansvarsfordelingen mellem 
kommunen og foreningen, ligesom konkrete udestående opgaver søges løst. Ind til nu har 
vi kun modtaget fyldestgørende svar på nogle af spørgsmålene, men vi prøver fortsat at få 
endegyldige svar. 
 
4.8 Økonomisk statusvurdering 

Bestyrelsen har brugt store dele af de hidtil hensatte midler til de store og påtrængende 

opgaver, der er blevet løst vedrørende gavle og stier. Men vi har stadig en opsparing, som 

bringes med over i 2017. Vi har fortsat fokus på behovet for opsparing.  

 

Bestyrelsen har øget øget udgifterne til erkendtligheder for de frivilliges indsats for forenin-

gen med ca. 50%, fordi en sådan indsats fortjener påskønnelse.  

 

Til gengæld har bestyrelsen bestræbt sig meget på at spare på tidligere aftaler og tidligere 

budgetterede poster. Eksempelvist valgte bestyrelsen at spare de kr. 40.000 på opsætning 

af en ny hjemmeside og at presse plejeaftalen ned i pris, hvor saltning nu er blevet mar-

kant billigere. Alene de to ting har nu medført besparelser på kr. 48.500. Med samme til-

gang har bestyrelsen nu ændret vores forsikringsaftaler, så vi fremover ser ud til at spare 

ca. kr. 73.000 årligt. 

 

 

5. Fremtiden 

Om fremtiden skal jeg ikke sige meget, dette er jo en ”bagudsskuende” beretning.  

 

Dog er det relevant at nævne at det arbejde, som bestyrelsen og udvalgene har påbegyndt 

i år med den grønne pleje- og udviklingsplan og projekterne vi nu har med kommunen om 

regnvandsafledning langs volden, pleje af bevoksning på volden, Energispareprojektet og 

om ny cykelsti i Sydskoven, kommer til at præge arbejdet i 2017. 

 

6.  Afslutning 

Hermed er beretningen slut i det jeg dog ikke vil slutte før jeg har sagt tak til bestyrelses-

medlemmerne, suppleanten, udvalgsmedlemmerne, referenten, specielt til kassereren og 

webmaster samt til dem, der uden for denne formelle ramme, yder en meget imponerende 

indsats. Her er det helt uomgængeligt at nævne Lydia, Kjeld, Lis og Lotte.  

 

Tak. 


