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Kære medlemmer, 

Så er der igen gået et år.  

Ved sidste generalforsamling blev der en lidt større udskiftning i foreningens bestyrelse 

end normalt. De nyvalgte var dog ikke fremmede i forhold til foreningens arbejde, idet alle 

tidligere i årene 2008 – 2012 havde været medlemmer af bestyrelsen. 

De grønne arealer 

Jeg vil starte med en gennemgang af bestyrelsens vigtigste opgave, nemlig at holde styr på 

vores grønne arealer. 

Hvad plæneklipningen angår, var der i denne sæson absolut brug for det antal gange, som 

vi havde budgetteret med, dvs. 14 gange, og vi mener, at græsområderne er holdt i en 

stand, som vi kan være tilfredse med. 

Vores 3-års aftale vedrørende pleje af de grønne arealer var til genforhandling  i  dette år. 

For en god ordens skyld blev der bedt om yderligere tilbud, og resultatet for de kommende 

3 år bliver at opgaven er gået til anden side (Birkely, Nyborg). Med det kendskab vi har til 

virksomheden, samt de møder vi har haft med dem, er vi overbevist om at beslutningen er 

rigtig. Med dette skulle vi opnå en  bedre økonomi, så vi herefter kan få råd til  andre 

opgaver. 

Grotten 

Af øvrige aktiviteter har bestyrelsen besluttet, at vi på ny skal have Grotten til at blive en 

dejlig plet, hvor man i ro og mag kan nyde den skønne udsigt ud over Kertinge Nor. 

Vi vil ved hjælp af små midler få lavet nogle naturbænke og friplads i bunden af grotten og 

samtidig lade de træer, som blev beskåret op ad skråningerne, igen får lov til at vokse, så vi 

herefter kan opnå en naturlig afgrænsning til stien oven for Grotten.  

Men det er dog ikke kun de ”tobenede” som nyder vor dejlige natur men også de 

firbenede. Her ser det  desværre ud til at være  et stigende problem med hunde –høm 

hømmer som ligger rundt på vore stier på næsset og vore fortove. Vi kan derfor  kun 

opfordre alle hundeejere til at tage hensyn til området, og  sørge for at  alle kan være 

tilfredse. Poserne kan  afleveres   enten ved  runde affaldstønde  ved flaskecontainer eller 

på  den kommunale bakke i den østlige ende af vores område. 

 



Rønnetræerne 

Hvad angår vores rønnetræer, som står langs med vores gader, har vi fortsat vores 

forhandlinger med Kerteminde Kommune, og det ser nu ud til, at Kommunen har godkendt 

at retablere vores træer de steder, hvor de er gået ud, således at vi igen kan få et smukt 

gadebillede i vores område. Nyplantningen vil komme til at ske til efteråret.  

De nyplantede træer vil samtidig blive udstyret med en vandingsanordning, som skal 

kontrolleres de følgende 2-3 år, alt afhængig af sommerens nedbørsmængder. Derudover 

ser vi også meget gerne, at den enkelte husejer sørger for, at det træ, der står tættest ved 

hans hus bliver luget omkring stammen, så vi kan give det optimale vækstbetingelser.  

Vi har lavet en aftale med vores entreprenør, som vil udføre opgaven omkring de 

nyplantede træer, men jeg vil dog gerne opfordre den enkelte ”nabo” til nye træer til at 

holde lidt øje med deres træ så vi kan få dem til at slå rod og vokse sig stærke og  flotte. 

Træfældning 

Med hensyn til fældning af eventuelle gamle træer er det nu blevet aftalt med Grønningen 

28, at der kan fældes 2 af de 7 træer, som står nærmest matriklen . Det vil ske i løbet af 

foråret. 

Vejene 

Ud over kontakt med Kerteminde Park har vi også en dialog med Kerteminde Kommunes 

Vejafdeling. 

Vi har nogle udfordringer med, at de betonsten, som ligger imellem fliserne, forvitres  

mange steder.  

Vi har nogle kloakriste især på Grønningen og Risingevej, som skal sikres for cyklister, og 

endelig vejenes generelle forfald især langs med fortovene.  

Riste bliver lavet, og gadeskilte bliver rengjort og det vil ske rimelig hurtigt. Derudover 

kunne man oplyse, at Kerteminde Kommune har haft Vejdirektoratet til at tjekke samtlige 

veje i Kommunen sidste efterår. Den endelige rapport vil foreligge i løbet af foråret, og så 

må vi se, hvor vi står på listen. Men personligt må jeg nok sige, at chancen for hurtige 

forbedringer af vejene næppe er stor, idet man i Kommunen oplyser, at de har veje, som 

har langt større problemer end hos os. 

Bortkørsel af affald 

Et andet punkt, som medfører megen diskussion under vores møder, er hver gang vi har 

modtaget en regning fra vognmanden omkring bortkørsel af affald. Vi må desværre 

konstatere, at udviklingen i disse omkostninger bestemt ikke er glædelig. Vi har på bare 3 



år set en stigning fra 10 – til i år hele 16.000 kr., altså en stigning på 60%, og denne post 

udgør  næsten 25% af foreningens totale omkostninger.  

Det har ved tidligere generalforsamlinger været diskuteret, om vi skulle nedlægge 

ordningen, men dette er hver gang blevet afvist. Vi i bestyrelsen mener heller ikke, at vi 

skal stoppe ordningen. Jeg håber blot, at vi kan få en dialog med jer om, hvad vi kan gøre 

for at stoppe denne voldsomme omkostningsstigning i foreningen.  

Ekstraordinært informationsmøde (eller inspirationsmøde?) 

Men udover at have vores grønne arealer som hovedtema, så indkaldte bestyrelsen den 22 

september til et ekstraordinært informationsmøde eller inspirationsmøde, hvor vi ønskede 

en  fri og åben debat med de enkelte medlemmer omkring nærvær og eventuelle sociale 

arrangementer i foreningen. 

Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var kommet endnu flere til mødet, men de 17 

medlemmer, som mødte op, var virkelig medlemmer, som havde en mening om tingene, 

og masser af ideer blev lagt frem. 

Der blev udsendt et referat til alle medlemmer efter dette møde, men jeg vil dog kort 

omtale, hvad der vil komme til at ske: 

Aflysningen af vores Skt. Hans arrangement blev taget meget ilde op. Vi skal ikke bare 

fjerne vores Skt. Hans arrangement pga. lille tilslutning! Det har vi nu forstået, og vi 

genindfører Skt. Hans. Og så kan jeg kun opfordre jer medlemmer til at sørge at få fældet 

så meget som muligt her op til Skt. Hans, så vi kan få et ordentligt bål. 

Og samtidig, jo mere vi får ryddet op i vores haver til Skt. Hans, jo større bål får vi, og jo 

mindre bliver den efterhånden voldsomme regning for affaldsafhentning til efteråret. Altså 

en helt klar win win situation! 

En sommerfest blev også foreslået. Det vil give en rigtig gode mulighed for at sige 

velkommen til nye medlemmer samt få en god og hyggelig snak ikke kun med dem, du 

deler hæk med, men også med dem, som du kun ser i ny og næ. 

Tankerne omkring sommerfest går på, at vi vil starte med diverse aktiviteter for børn og 

voksne. Bl.a. står der jo en super Petanque bane og venter på os, og derudover kunne man 

jo forestille sig at have spil som Kroket, Viking m.v. 

Der vil blive opsat telt og borde og en stor fælles Grill, og med hensyn til det kulinariske 

medbringer den enkelte sine livretter og drikkevarer. 

Bestyrelsen har foreslået en dato som lørdag den 20. august. 



Finder du også ideen god og har lyst til at præge festens indhold, er du meget velkommen 

til at kontakte vores næstformand Birte tlf. 24237520, mail:  birte@risingegaard.dk Birte vil 

være tovholder i det festudvalg, der forventes nedsat. 

Bestyrelsen vil gerne bidrage aktivt til at gøre vores område til et endnu mere attraktivt  

værested med et godt miljø for alle aldersgrupper. Vi vil arbejde for et godt naboskab.  Vi 

har en fantastisk natur lige udenfor vores dør, og den skal vi passe på og  bruge som et 

aktiv,  også  den dag man ønsker at sælge sit hus. 

Nabohjælp 

Igen i det forgangne år har kvarteret haft ubudne gæster på besøg. Det er nok svært helt at 

undgå, men vi kan gøre noget, som kan gøre det mere besværligt for dem. 

Vi i bestyrelsen opfordrer igen til at kigge på hjemmesiden NABOHJÆLP og blive tilmeldt 

denne ordning, da et sådan lille skilt utvivlsomt har en præventiv virkning.  

Derudover indførte foreningen et nyt SMS advarselssystem, som vi præsenterede på 

informationsmødet. Vejledning til tilmelding blev sendt ud i referatet Ideen er efter vores 

mening et glimrende middel til hurtigt at advare andre medlemmer. Vi er i dag 17 

medlemmer, som er tilmeldt ordningen. Det er alt for lidt, for jo flere vi er, jo mere 

effektivt kommer systemet til at virke, og jeg kan kun igen opfordre på det kraftigste til, at I 

tilmelder jer. Er du i tvivl omkring fremgangsmåden, så spørg bestyrelsen, eller nærmere  

Knud som med  glæde vil hjælpe dig. 

Afslutningsvis vil jeg sige tak til vort lille Brolaug, som med vanlig præcision og omhu 

sørger for, at broen bliver sat op og nedtaget. Og det er glædeligt, at pælene klarede den 

is, som vi havde i denne vinter. 

Jeg vil også takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. En 

speciel tak til vores sekretær, Gert Nielsen, for veludført arbejde. Gert har efter eget ønske 

besluttet ikke at genopstille. Samtidig vil jeg takke vores næstformand, Birte, for hendes 

ihærdige indsats for bl.a. at få inddrevet restancer hos foreningens medlemmer, og 

sluttelig Knud for en fortsat indsats til at finde forbedringer til vores hjemmeside. Og kære 

medlemmer, hvis ikke I er klar over det, så har vi egentlig en fortræffelig hjemmeside, hvor 

I kan se, hvad der sker, og hvor I som medlemmer også har mulighed for at komme med 

indlæg , som kan have relevans for foreningens øvrige medlemmer. I dag har vi imellem 

30-50 besøg per måned. 

 

Verner Hansen, 22. februar 2016 

              Formand 


