
 

 

 

 

 

 
 Anderuplunden, marts 2018 

  

 

 

Årsberetning 2017 
Grundejerforeningen Anderuplunden 

 

Jeg har nu været formand i et år, og mange ting er sket i vores lille forening, siden jeg kom til. 

 

Jeg bruger bl.a. vores Facebook-gruppe til at kommunikere med jer beboere i Anderuplunden 

og det var også den vej i var med til at bestemme om vi skulle bruge vores penge på en ny 

legeplads, eller vi skulle asfaltere den nye afdeling. Beslutningen, som i sikkert ved og har set, 

er at vi ville have en ny legeplads og så skulle vi lappe de huller der er i vejen. De er ikke blevet 

lappet endnu, det ved jeg, men vi arbejder på at få dem herud lige så snart foråret kommer. 

 

Det er godt at se at gruppen virker og mange har taget den til sig. Bl.a. med info om man holder 

fest i weekenden, så der bliver nok lidt larm, eller man har observeret nogen liste rundt og 

kigger ind ad vinduer og andre ting. 

 

Så har vi fået en ny havemand, da vi syntes, vi skulle prøve noget andet. Og vi må sige, han 

tager opgaven seriøst. Der bliver saltet lige så snart det er på frysepunktet og han har planer om 

at rette op på alle de tilgroede buske og græs vi har ved vores fællesarealer. Håber i tager godt 

imod ham. 

 

Så er vores små huse ved at være i den alder, hvor mange beboer planlægger renovering og 

mange er kommet til mig sidste år og i år og sagt at de f.eks. skal have lavet badeværelse eller 

køkken og man nok kommer til at rode lidt ude foran deres hus. Og det er rigtig fint i kommer 

og siger det, for hvis nogen brokker sig, så kan de bare komme til mig og så kan jeg sige, at det 

er der lavet en aftale om. 

 

Til sidst vil jeg sige lidt om vores fælles P-pladser. Nogen er irriteret over at man har to biler 

og den ene holder på en gæste p og nogen har lidt for langt til deres garage og bruger 

gæsteparkering til at holde deres bil. Jeg er ikke politimand her i Lunden, så derfor går jeg ikke 

rundt til beboer og beder dem om at fjerne deres bil. Men kan kun opfodre til at man bruger de 

P-pladser til gæster og ja, man har selvfølgelig lov til at holde på en gæsteparkering for at læsse 

af eller lignende. 

 

Hermed giver jeg beretningen videre til generalforsamlingen 2018. 

 

 

Henrik Skælbæk 

Formand 

 


