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GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGETS ÅRSHJUL 
 

PLANLÆGNING FOR ÅR X 

 

 

 

1. INDLEDNING 

For at gøre planlægning for et års opgaver i Grundejerforeningen Hvedevænget nemmere, 

samt for at skabe overblik og sikkerhed for at huske mest muligt, er dette dokument udfær-

diget som et ”årshjul” med vigtige og tilnærmelsesvist faste opgaver anført i relevante peri-

oder på året.  

 

Årshjulet omfatter således opgaver, der skal løses af bestyrelsen, af udvalg og af andre 

frivillige, vedrørende aktiviteter internt i foreningen, opgaver i samarbejde med eksterne 

samarbejdspartnere samt informationsopgaver. Opgaverne er fordelt på en Aktivitets- og 

Opgaveoversigt, pkt. 2, og en Emneoversigt, pkt 3, for foreningens nyhedsbrev Hvede-

info. 

 

Aktiviteter og opgaver i Årshjulet skal udvikles efter behov og aktualitet. 

 

 

2. AKTIVITETS- OG OPGAVEOVERSIGT 

Opgaverne er anført i tidsmæssigt relevante perioder afhængigt af om de skal løses lø-

bende igennem hele året, om de skal løses inden for et givet kvartal, eller om de skal lø- 

ses inden for en bestemt måned. Påbegyndelse af planlægning for visse opgaver er anført  

for at sikre fornøden forberedelsestid, og overholdelse af påkrævede varsler og frister. 

 

Foreningens nyhedsbrev Hvedeinfo er anført i Aktivitets- og Opgaveoversigten under 

”Hele året”. For detailopgaver se pkt. 3, Emneoversigt til Hvedeinfo. 

 

Anvendte forkortelser:  

• Bestyrelsen = BEST.  

• Kassereren = KAS.  

• Økonomiudvalg = Ø-UDV. 

• Grøntudvalg = GR-UDV.  

• Web- og kommunikationsudvalg = Web-UDV.  

• Børne- og  

• Aktivitetsudvalg = B+A-UDV.  

• Sti- og gavludvalg = S+G-UDV. 
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TID AKTIVITET/OPGAVE ANSVAR 

Hele året Hvedeinfo: Løbende information om 
Aktiviteter og opgaver, Servicemeddelelser og Tema-
opslag jf. nedenstående emneoversigt.  

BEST 

1. kvartal   

    Januar • Regnskab år X-1: Klargøring til generalforsamling.  

• Økonomiplan år X – X+5 rulles (bidrag til budget). 

• Grøn udviklingsplan rulles (bidrag til budget). 

• Budget år X: Klargøring mhp generalforsamling. 

• Varmeaflæsning. 

• Web- og kommunikationsudvalget: ½-årligt møde. 

• Fastelavn planlægges og gennemføres.  

• Udmelding af datoer for Hvededage og sommer-
fest. 

 

KAS 
Ø-UDV 
GR-UDV 
KAS 
KAS 
Web-UDV 
B+A-UDV 
BEST 

    Februar Generalforsamling: Indkaldelser om forsamling og for-
slag, samt udsendelse af materiale i h.t. seneste tids-
frister i vedtægterne. 
 

BEST 

    Marts • Generalforsamling afholdes. 

• Regnskab og budget: Kvartalsopgørelse. 
 

BEST 
KAS + BEST 
 

2. kvartal • Tage, gavle og fundamenter gennemgås. 

• Gang- og cykelstier gennemgås. 

• Bevoksning gennemgås (volden, træerne, …). 
 

S+G-UDV 
S+G-UDV 
GR-UDV + BEST 
 

    April Hvededag I: Planlægning påbegyndes (maj eller juni) 
påbegyndes jf. særligt planlægningsredskab herfor. 
 

GR-UDV + BEST 
 

    Maj Hvededag I (eller i juni)? 
 

GR-UDV + BEST 
 

   Juni • Regnskab og budget: Kvartalsopgørelse. 

• Hvededag I? 

• Hvededag II i august. Planlægning påbegyndes jf. 
særligt planlægningsredskab herfor. 

• Sankt Hans planlægges og gennemføres. 
 

KAS + BEST 
GR-UDV + BEST 
GR-UDV, B+A-UDV 
+ BEST (fest-UDV?) 
B+A-UDV 

3. kvartal • Sommercamp planlægges og gennemføres. 

• Grøn udviklingsplan rulles. 

• ”Eftersyn” af aftaler med kommunen/NSPV/pri-
vate: Behov, ydelse og kvalitet (mhp ændringer el-
ler opsigelse). 

 

B+A-UDV 
GR-UDV 
BEST 
 

    Juli   

    August • Hvededag II og sommerfest. 
 

GR-UDV, B+A-UDV 
+ BEST (fest-UDV?) 
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• Web- og kommunikationsudvalgets ½-årlige 
møde. 

 

Web-UDV 

 September • Regnskab og budget: Kvartalsopgørelse. 

• Økonomiplan år X – X+5 rulles. 
 

KAS + BEST 
Ø-UDV 

4. kvartal • Bestyrelsesarrangement. 

• Web- og kommunikationsudvalget: ½-årligt møde. 
 

BEST 
Web-UDV 

  Oktober • Haloween planlægges og gennemføres. 

• Kommunen: Årligt møde på Rådhuset.  
 

B+A-UDV 
BEST 

  November Generalforsamling: Planlægning påbegyndes jf. sær-
ligt planlægningsredskab herfor. 
 

BEST 

  December • Regnskab og budget: Kvartalsopgørelse. 

• Evaluering af årets arbejde og af Hvedeinfo. 

• Udmelding af dato for generalforsamling. 
 

KAS + BEST 
BEST 
best 

 

 

3. EMNEOVERSIGT TIL HVEDEINFO 

Hvedeinfo skal løbende orientere om faste og jævnligt relevante emner, samt om periodisk 

aktuelle emner som temaopslag.  

 

Under Aktiviteter og Opgaver orienteres om emner, som foreningens bestyrelse, udvalg 

og andre frivillige tager initiativ til eller løser internet eller i samarbejde med eksterne inte-

ressenter jf. aktivitets- og opgaveoversigten, pkt. 2.  

 

Under Temaopslag og Servicemeddelelser orienteres om emner, med formål om at 

hjælpe den enkelte husejer til at være opmærksom på god pasning af hus og have, samt 

overholdelse af ordensregler til fælles bedste. 

 

Emner anført under ”Hele året” udvælges til de enkelte udgaver af Hvedeinfo i h.t. aktuali-

tet og ”plads” i forhold til andre emner. 

 

De orienteringsemner, der bør nævnes i bestemte måneder er anført ud fra en vurdering 

af, hvornår det forekommer mest hensigtsmæssigt at læse dem i f.t. forventede relevante 

perioder for husejernes evt. udførelse af tiltag. Dette kan dog variere meget for en del em-

ners vedkommende, ligesom en mindre hyppig udsendelse af Hvedeinfo, f.eks. hver an-

den måned, vil kræve, at orienteringsemnerne nævnes tidligere i f.t. forventede tiltag. 
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Nogle emner gentages i løbet af året. Det kan enten være fordi det er nødvendigt i f.t. på-

mindelser om ordensregler eller hensyntagen i foreningens naboskab, eller fordi der er tale 

om pasning af huse, haver og stier, der kan foretages i mere end én periode af året, f.eks. 

forår og efterår, eller først på og midt i vinterperioden.  

 

Hvedeinfo illustreres med fotos eller tegninger m.v. for at befordre forståelse og motivation 

blandt husejerne. 

 

Det er bestyrelsens ansvar at løse orienteringsopgaverne i foreningen. 

TID ORIENTERINGSEMNER I HVEDEINFO 

Hele året Aktiviteter og opgaver 
Faste orienteringsemner er: 

• Planlagte og igangværende interne og eksterne aktiviteter og opgaver på 
foreningens initiativ, samt opgaver i relation til kommunen og private 
samarbejdspartnere. 
 

Temaopslag 
Faste og jævnligt relevante emner som hjælp, rådgivning og påmindelser til 
husejerne er f.eks.: 

• Aktuelle problemer med udsætning af storskrald.  

• Forhold vedr. husdyr. 

• Forhold vedr. fællesarealernes benyttelse. 

• Forhold vedr. rotter, dræbersnegle og fodring af fugle. 

• Parkering af trailere og campingvogne. 

• Forebyggelse af vandskader. 

• Ændringer i hus og have: Påmindelse om ansøgning om godkendelse og 
melding til BBR. 

 
Servicemeddelelser 
Faste og jævnligt relevante emner som hjælp til husejerne er f.eks.: 

• Storskrald.  

• Nyt om hjemmesiden.  

• Indbetalinger.  

• Bestyrelsen og udvalg.  

• Forsikringsforhold.  

• Påmindelser. 
 

1. kvartal • Orientering om generalforsamling med relevante tidsfrister. 
 

Januar • Fjerne is og sne fra tagrender.  

• Rydning af sne og glatførebekæmpelse.  

• Fastelavn.  

• Udmelding af datoer for Hvededage og sommerfest. 
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Februar  

Marts • Orientering om generalforsamling fulgt op med konstituering m.v. med til-
hørende ajourføring af hjemmesiden. 

2. kvartal  

April • Evt. opfølgning på generalforsamling (konstituering m.v., hjemmeside). 

• Efterse og rense tagrender.  

• Rense omkring tagvinduerne.  

• Efterse tag. 
 

Maj • Klipning af hække og beskæring af store træer og buske. 

• Efterse og evt. udskifte og male træværk.  

• Hvededag I. 

• Særnummer af Hvedeinfo: Hvededag I. 
 

Juni • Sankt Hans. 
 

3. kvartal • Sommercamp. 
 

    Juli  

    August • Hvededag II og sommerfest. 

• Særnummer af Hvedeinfo: Hvededag II og sommerfest. 
 

    September • Efterse og evt. udskifte og male træværk.  

• Klipning af hække og beskæring af store træer og buske. 
 

4. kvartal  
 

Oktober • Varme 

• Efterse og rense tagrender.  

• Rense omkring tagvinduerne.  
 

November • Haloween. 
 

December • Udmelding af dato for afholdelse af generalforsamling. 

• Fjerne is og sne fra tagrender.  

• Rydning af sne og glatførebekæmpelse. 

• Glædelig jul og godt nytår. 
 


