
Grundejerforeningen Risingegaard 

Årsberetning fra formanden 23 Februar 2015 

Som i kan se er det ikke Roald der læser årsberetningen, han startede året med at 

være formand, og Max næstformand. Da efteråret kom ønskede Roald ikke at være 

formand mere, af grunde han har redegjort for på vores hjemmeside, Max ønskede 

heller ikke at være formand, så her står jeg. 

Først vil jeg sige velkommen til nye beboere som er kommet til i 2014, jeg håber i 

har fundet jer godt tilrette her i vores fantastiske område. 

 

Jeg begynder ved årsberetning 10 marts 2014, her var det varme emne afhentning 

af haveaffald, om det var en opgave for grundejerforeningen eller en privat sag. Det 

blev vedtaget med stort flertal at grundejerforeningen tager sig af det, som den har 

gjort i mange år. Vi blev dog enige om se tiden an, og se på regningen når den kom 

fra vognmanden, regningen er kommet og er lidt høj. (fremgår af vores regnskab 

senere) 

Min opfordring er at man får så meget haveaffald med på sankthansbålet som 

muligt, og bruger vores efterårsindsamling lidt mindre. Dette for at modvirke at 

kontingentet evt. stiger de kommende år. Det er ikke ment som en løftet pegefinger 

men blot lidt omtanke. 

 

Vejtræerne var også lige oppe og vende, om de skulle fældes eller ej, men da de er 

kommunens ejendom så valgte vi at lade dem stå. Kommunen har plantet nye træer 

der hvor de blæste om under stormen 2014. 

 

Regnskabet og budget blev fremlagt og godkendt, stor tak til Lennard for det store 

arbejde han lægger i regnskabet. 

 

Jeg vil også gerne sige tak til Knud Petersen for den meget flotte hjemmeside han 

har opbygget for foreningen, og den service han yder vedr. hjemmesiden. 

Jeg vil opfordre medlemmerne til at bruge vores hjemmeside endnu mere, end det 

sker i dag, så vi på sigt kan skære ned på papir som skal omdeles. 



 

 

Stor tak til brolauget, for deres arbejde med at opsætte broen og demonterer den 

igen, uden de store udgifter for grundejerforeningen. Vi regner med at den kommer 

op igen til foråret. Jeg ved ikke om der er brug for nye folk til at hjælpe med 

arbejdet? 

 

Vedligeholdelse af områderne: 

Stykket langs vandet blev slået i februar, og der blev fjernet nogle vildtskud i grotten 

mm. 

Græsslåningen blev udført af Ib Ellegaard til alles tilfredshed. (jeg har ikke hørt 

andet) 

I år har vi fra bestyrelsens side, stillet et forslag om at få slået nogle områder langs 

vandet, med meget store forekomster af tidsler, inden disse springer i frø. Dette 

medfører på nuværende tidspunkt mange tidsler i haverne op til disse områder. 

 

Skt. Hans gik stille og roligt, heksen blev sendt til Bloksbjerg, bålet var det mindste 

jeg har set i de år jeg har været med. Så endnu en gang opfordres der til at fælde de 

træer/buske før Skt. Hans, og ikke vente til efteråret. 

 

 

Året 2014 er gået uden de store udfordringer, dog kom der nogle kommentarer da 

en af grundejerforeningens medlemmer gravede noget jord af på sin grund, og lagde 

jorden foran sit grundstykke. Grundejeren har tidligere gjort opmærksom på at der 

var nogle store huller foran grunden som han gerne ville have fyldt op. Nu er det 

gjort , vi i bestyrelsen har besigtiget opfyldningen og holdt et møde om det, på 

mødet blev vi enige om at vi ikke vil kræve jorden fjernet, da det vil skade mere end 

det vil gavne. Jorden er dokumenteret ikke forurenet, det kan vel også ses som et 

aktiv for grundejerforeningen. Arealet kan fremover slås af bondemanden, så vi ikke 

skal betale Ib Ellegaad for at slå området med en entreprenørmaskine. 

Der må selvfølgelig aldrig læsses jord, affald eller andre ting på 

grundejerforeningens arealer!! 

 



Jeg vi takke bestyrelsen for arbejdet og timerne de har brugt på 

Grundejerforeningen. 

 

Roald genopstiller ikke til bestyrelsen. 

Max og jeg genopstiller heller ikke, hvis der er nye kræfter der gerne vil overtage for 

os. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt 2015. 

 

Venlig hilsen 

Bo Schrøder 

Næsset 38 

 


